Zoetigheid
Monchoutaart

4.75

Appeltaart Gestrand

3.95

Huisgemaakt met monchou, bastogne en
cranberrycompote

Huisgemaa jkt naar eigen recept

Wat we ook lekker vinden

3.95

Gebak van de week

dagkaart
SOEPIE
Vissoep

7.50

Tom kha kai soep

7.75

Dagsoep

7.00

met vis van het wad

met kip en sereh

Goedemorgen 10:00 -12:00
Croissantje

3.50

Broodje ham kaas

4.00

Met jam en boter

Rustiek brood met ham en kaas

Kroketten

10.00

EILANDERTREK (VLEES/ VIS OF VEGA)

13.50

OMELET

10.25

2 stuks naar keuze.
Rundvlees of vis of vega

Yoghurt

6.75

Griekse Yoghurt met fruit, granola en honing

Gestrand plank (2 personen)

op ‘n broodje

14.75

Yoghurt, croissant met jam en boter, broodje ham/
kaas, verse jus d’orange, melk, vers gekookt
scharreleitje

Vers gekookt scharreleitje

1.00

Dag soep, viskroket, broodje tonijnsalade
Dag soep, kroket, broodje carpaccio
Dag soep, vegakroket, broodje caprese

Roerbakgroente, spek, champgignons

OMELET GESTRAND

12.50R

Roerbakgroente, gerookte zalm, champignons

TOSTIES
Tosti kaas

GEZOND

8.25

Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, mesclun salade

5.00

CARPACCIO

14.75

CAPRESE

11.00

TONIJNSALADE

13.00

Oude kaas, pesto mayonaise, wasabi crunch

Tosti ham/kaas
Tosti vega

Met tomaat, rucola en kaas

Tosti Gestrand

Gerookte zalm, rode ui, roomkaas

5.25
5.75
7.75

Mozzarella, tomaat, pesto

Rode ui, kappertjes, mesclun salade

GEROOKTE MAKREEL
Rode ui, kervelmayonaise

Volg ons op facebook en blijf altijd op de hoogte

tag ons op Instagram @gestrandvlieland

12.00

Lekker gezond
OSSEHAASPUNTJES

21.50

GEROOKTE ZALM

19.50

GRIEKSE SALADE

14.50

met taugé, peultjes, salade, tomaat, komkommer,
rode ui, teriaki en sesam

met mesclun salade, tomaat, komkommer, rode ui,
citroen, kappertjes en groene flakes

salade, tomaat, komkommer, rode ui, feta, falafel
en kruidendressing

Beetburger

21.25

GEBAKKEN HEEKFILET

21.75

GEMARINEERDE KIPPENDIJ SATÉ

19.50

HAMBURGER

19.50

Met citroenricotta

Met pindasaus, atjar en kroepoek

Borrelhap
Gestrandplank (2 personen)

21.50

De plank vega (2 personen)

19.50

oud hollands (2 personen)

14.75

Diverse snacks, olijven, nachos, diverse vleeswaren
en kaas, brood met smeersels

Diverse vega snacks, hummus, falafel, olijven,
brood met smeersels, kaas

stevige trek
Met geitenkaas en tomatensalsa

dagkaart

Brioche broodje met sesamzaadjes, gegrilde
runderburger met quacamole, tomatensalsa, sla,
tomaat en nachos

Deze gerechten worden geserveerd met salade en frietjes.

Bitterbal en meer
BITTERBALLEN

8.75

VEGA BITTERBALLEN

9.75

BITTERGARNITUUR

13.50

KAASSTENGELS

8.50

NACHOS

9.75

JAPANSE KIPPENDIJ STUKJES

8.95

BROOD MET SMEERSELS

7.25

OLIJVEN

5.75

NOOTJES

3.75

gesmolten kaas, salsa, roomkaas
gemarineerd in tempura

Volg ons op facebook en blijf altijd op de hoogte

kaas, worst, bitterballen, nootjes, zuur

WIFI:
gestr
and
wachtw
Koffie oord:
kop2
1

tag ons op Instagram @gestrandvlieland

