In onze lobby bar hanteren wij een kleine kaart.
Wilt u liever een uitgebreid diner a la carte?
Dan verwelkomen wij u graag in ons restaurant!

Lobbykaart

17:00 tm 22:00 uur

SOEPEN
Geserveerd met een klein broodje

Verse tomatensoep 7.00
Pestoroom

Thaise currysoep 8.50
Taugé | gamba’s

SALADES
Salades kunt u zowel klein als groot bestellen en worden geserveerd met een klein
broodje, tevens zijn deze salades ook vegetarisch te bestellen.

Salade carpaccio klein 14.50 / groot 17.50
Parmezaanse kaas | pesto | artisjok | olijven | zongedroogde tomaat | rode ui |
pijnboompitten

Salade Toekan klein 13.50 / groot 16.50
Schnitzel-frites | oude kaas | ei | bacon mayonaise

Pastasalade klein 14.50 / groot 17.50
Kaastortellini | burrata | olijven | zongedroogde tomaat | rode ui | rucola | pestodressing

Heeft u een allergie? Meld het ons! Alle gerechten aangeduid
met een
zijn vegetarische bereidingen en met
gluten arm.

Lobbykaart
WARME GERECHTEN
Chili cheese fries 8.50
Friet | cheddar | chilisaus

Asian fries 9.00
Friet | pulled duck | sesam mayonaise | bosui

Nachos 8.50
Pulled chicken | cheddar | salsa

Zalm 18.00
Hollandaisesaus | salade | friet

Varkenshaas saté 18.00
Satésaus | kroepoek | atjar | rijst

Wagyu burger 18.50
Italiaanse bol | Alkmaars blauw | truffelmayonaise | rode uien compote | little gem |
onion rings

Vegetarische schnitzel 17.50
Seizoensgroenten | champignonsaus

Heeft u een allergie? Meld het ons! Alle gerechten aangeduid
met een
zijn vegetarische bereidingen en met
gluten arm.

Lobbykaart
LEKKER VOOR BIJ DE BORREL
Onion rings 8 stuks | zure room dip 6.50
Crispy shrimps 12 stuks | pittige mayonaise 8.00
Van der Valk bitterballen 8 stuks 6.50
Gemengd bittergarnituur 8 stuks 6.50
Kaasstengels 8 stuks 6.50
Gemengde olijven 4.50
Houd u er rekening mee dat tijdens het diner de bereidingstijd langer kan zijn in verband
met drukte in het restaurant.

Heeft u een allergie? Meld het ons! Alle gerechten aangeduid
met een
zijn vegetarische bereidingen en met
gluten arm.

