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

Lobbykaart

12:00 tm 17:00 uur

SOEPEN
Met Italiaans broodje

Pomodori tomatensoep 6.75
Pestoroom

Aspergesoep 8.50
ham

BROOD
Keuze uit: volkoren, wit & spelt van de bakker

Carpaccio van rund 12.50
Parmezaanse kaas | pestomayonaise | pijnboompitjes | rucola

Gerookte zalm 9.50
Bieslook | roomkaas | rucola
Klooster

Paling

Gerookte paling 12.50
Crème fraîche | waterkers
Onze paling komt van vishandel Klooster uit Enkhuizen. De paling wordt op ambachtelijke
wijze gerookt in een hout gestookte oven. De paling wordt zonder toevoegingen, behalve
zout, gerookt met ‘mot’, een mengsel van beuken- en vurenhoutkrullen, wat garant staat voor
die authentieke smaakbeleving.

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 12.50 / groot 16.50
Parmezaanse kaas | pestomayonaise | zongedroogde tomaatjes | rode ui | pijnboompitjes

Salade asperge parmaham klein 13.50 / groot 17.50
Basalmico siroop | gemarineerde aardbeien

Salade Caesar klein 12.50 / groot 16.50
Kippenhaasjes | Parmezaanse kaas | ansjovis | ei | spek | croutons

Salade Niçoise klein 13.50 / groot 17.50
Gebakken tonijn | haricot verts | aardappel | rode ui | cherry tomaten
Heeft u een allergie? Meld het ons! Alle gerechten aangeduid met een

zijn vegetarische bereidingen.

Lobbykaart
UITSMIJTER | OMELET
Op 3 sneetjes brood (keuze uit: volkoren, wit & spelt van de bakker)

Uitsmijter 8.00
Ham | kaas | rosbief

Omelet 8.50
Ham | kaas | rosbief

Boerenomelet 9.00
Groente | spek | aardappel

WARME GERECHTEN
Tosti

5.50

Ham | kaas

Wagyuburger 18.50
Alkmaars blauw | little gem | rode uiencompote | truffelmayonaise

Ravioli 17.50
Tomatensaus | aubergine | courgette | Parmezaanse kaas

Heeft u een allergie? Meld het ons! Alle gerechten aangeduid met een

zijn vegetarische bereidingen.

Lobbykaart
LEKKER VOOR BIJ DE BORREL
Bitterballen 8 stuks 6.50
Gemengd bittergarnituur 8 stuks 6.50
Kaasstengels 8 stuks 6.50
Portie jonge kaas 100 gram 6.50
Krokante kip 8 stuks 9.50
Ossenworst 150 gram 6.50
Olijven 4.50

Broodplankje 6.50
Volkoren olijvenbrood | witbrood | tapenade | alioli | kruidenboter

Uit de lucht 14.50
Eendenbitterballen | yakatori spiesjes | krokante kip | gerookte eendenborst

Van het land 14.50
Bitterballen | gehaktballetjes | serrano ham | chorizo worst | ossenworst

Uit de zee 14.50
Garnalen krokketjes | dim sum | gefrituurde gamba’s | garnalen loempia

Heeft u een allergie? Meld het ons! Alle gerechten aangeduid met een

zijn vegetarische bereidingen.

