lekker gezond (rijkgevulde salade)

SOEPie

Gerookte kip salade

15.00

Bouillabaise

7.50

geitenkaas salade

17.00

Tomaten-parikasoep

6.75

ZALM SALADE

18.00

Soup du jour

6.50

avocado | zwarte rijst | feta

geitenkaas | rodebieten | noten

ZOETIGHEID

avocado | rode ui | komkommer

Monchoutaart

4,50

Appeltaart Gestrand

4.00

Wat we deze week ook lekker vinden

4.00

Monchou | Bastonge | cranberrycompote

Naar eigen recept

Gebak van de week

TOSTIES

Noordzeevis | rouille

knoflookcroutons

dagverse soep

Tosti kaas

5.00

Iets erbij

Tosti ham kaas

5.25

DESEMBROOD MET SMEERSELS

5.00

Tosti Gestrand

7.25

ZOETE AARDAPPEL FRIET

4.00

Dikke frieten met mayo

4.00

Gerookte zalm – rode ui - roomkaas

de happerij

op ‘n broodje
Goedemorgen 10:00 - 12:00

Hollandse garnalen

whiskey cocktailsaus

Croissantje

3,50

jam | boter

Gerookte zalm

avocado | tuinkers

Broodje Ham en Kaas

14.00

Yoghurt

yoghurt | fruit | granola | honing

14.75 p.p.

vers gekookt scharreleitje

1.00

Gerookte makreel

12.00

oud hollands (2 personen)

SATE GESTRAND

kroepoek | atjar | satesaus

19.00
18.75

RODE POON

18.75

friet | ravigottesaus | frisse salade

Carpaccio

pestomayonaise | parmazaansekaas
pijnboompitten

EILANDERTREK (VLEES/ VIS OF VEGA)

kaas | worst | bitterballen | nootjes | zuur

18.00

14.00

5.00

Olijven

4.00

Nacho’s

8.00

dippen in de hummus

5,50

Nootjes

4.00

hummus | brood | chips

ECHTE VLIELANDSE KAAS

BUNKERKAAS

selectie van 3 kazen van Nils de kaasmaker

15.00

10.00

13.00

Dag soep | garnalenkroket | broodje tonijnsalade
Dag soep | kroket | broodje carpaccio
Dag soep | vegakroket | broodje caprese

Vlielandse kaas | cranberrymosterd | rucola

Volg ons op facebook en blijf altijd op de hoogte

verschillende kazen | hummus | falafel | olijven
bitterballen | kaasstengels

Desembrood met smeersels

BUNKERPLANKJE

2 stuks naar keuze.
rundvlees of garnalen of vega

HEEK

friet | ravigottesaus | frisse salade

rode ui | kervelmayonaise

19.00

vleeswaren | kazen | desembrood met smeersels
bitterballen | nacho’s | kippenvleugel | kaasstengels

De plank (vega (2 personen)

Kroketten

stevige trek

Van alles wat (2 personen)

11.00

6.00

VEGA

om te delen

Burrata

mozzarella | tomaat | pesto

Gestrand plank (2 personen)

15.00

4.00

desembrood | ham | kaas

dagkaart

12.00

Bitterbal en meer (8 stuks)

11.00

VLIELANDER DUINKRUIDENKAAS

7.00

BLOKJE OUD DE BUNKER

5.00

BITTERBAL “DE BOURGONDIER”

8.00

VEGA BITTERBAL

8.00

VLEES

BITTERBAL VAN DE WEEK

8.00

IBERICOHAM

8.00

KAASSTENGELS

8.00

COPPA DI AKKRUM VAN SLAGERIJ SPIJKERMAN

8.00

PIKANTE KIPPENVLEUGELTJES

8.00

FUET

6.00

GAMBASTAARTJES

8.00

PLANKJE VLEESWAREN

11.00

tag ons op Instagram @gestrandvlieland

