		Appeltaart 							€
		Brownie							€
		Cheesecake							€
		Slagroom							€

3,75
3,75
3,75		
0,50

Vraag naar de wisselende taart

HOTEL EETCAFÉ

Zoet & Zalig

Bitter & Borrel
		

Bitterballen van het Waardse Rund 8 stuks		

€ 7,75

		Gemengd bittergarnituur 8 stuks			€ 6,25
		Gamba’s						

€ 9,75

		OdB Borrelplank					

€ 17,50

		gebakken in pittige knoflookolie geserveerd met brood
		met een selectie van vlees, vis, kaas, dips en brood

		Breekbrood 						€ 5,50
		met huisgemaakte kruidenboter

Menukaart

		Nacho’s 							€ 7,75
		met salsadip en cheddar

		Kaasplank OdB 						€ 9,50

Dessertkaart
Huisgemaakte cheesecake en sorbetijs			

€ 6,00

Wafel met verse aardbeien en slagroom 			

€ 6,00

Dame Blanche							€ 6,00
Trio van ijs met slagroom					

€ 6,00

Appeltaart met kaneelijs en slagroom 				€ 6,00
Kaasplank OdB							€ 9,50

Door de chef samengestelde proeverij van
nagerechten € 8,50 p.p. (vanaf 2 personen)

Veerlaan 1, 2851 BV Haastrecht
Telefoon: 0182 501 210

Lunchkaart

Dinerkaart

12.00 - 17.00 uur

Salades

vanaf 17.00 uur

Voorgerechten

Groene salade						€ 7,50
Salade geitenkaas						€ 12,50
Salade gerookte zalm					€ 13,50
geserveerd met brood en boter

Vitello Tonato		
Carpaccio		

			€ 10,50

				€ 10,50

met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola

Gerookte kip 					€ 9,50

Koude gerechten

met mangochutney en chips van gedroogde ham

Carpaccio 				 			€ 10,50

met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola.
Met brood €11,50

Gamba’s OdB

				€ 9,75

gebakken in pittige knoflookolie geserveerd met brood

Gerookte zalm						€ 10,50

Mosselen op Spaanse wijze

		€ 9,75

met toast en citroen-hangop

geserveerd met brood

Wrap gerookte kip						€ 8,50

Tomatensoep of Soep van de dag		 € 5,75

met mango chutney

geserveerd met brood

Lauw-warme gerechten
Tuna Melt		

			 		

€ 9,50

Broodje pulled porc					

€ 9,50

brioche bol met tonijnsalade en gesmolten kaas

met barbecuesaus

geserveerd met brood en boter

Door de chef samengestelde proeverij
van voorgerechten (vanaf 2 personen) 		

Warme gerechten
Uitsmijters

Salades:
Groene salade					€ 7,50
Salade geitenkaas					€ 12,50
Salade gerookte zalm				€ 13,50		

€ 10,75 p.p.

					vanaf € 6,75

met ham en/of kaas en/of spek

Hoofdgerechten

Tosti XL wit of bruin						€ 7,75
met kaas en/of ham

2 kroketten met brood					€ 9,50

Saté OdB (van kippendijen)

kroketten van het Waardse rund of groentekroketten.
Met friet i.p.v. brood €12,50

met satésaus, zoetzure komkommer en kroepoek

Sam Sam							€ 9,50

met een zoete ketjap marinade

1 kroket van het Waardse Rund of groentekroket,
en een uitsmijter ham en/of kaas

Saté van kippendijen met brood				
met satésaus, zoetzure komkommer en kroepoek.
Met friet i.p.v. brood €16,50

€ 13,50

€ 5,75		

Hamburger							€ 13,50
met tomaat, gemarineerde ui, truffelmayonaise en kaas.

Vegaburger							€ 13,50
met tomaat, gemarineerde ui, pestomayonaise en kaas.

met chimichurri of kruidenboter

Op de huid gebakken zalmfilet			
met bieslooksaus

Gamba’s OdB							€ 9,75

met brood

Spareribs						€ 17,50
Hollandse biefstuk 					€ 19,50

Gebakken in pittige knoflookolie geserveerd met brood

Tomatensoep of Soep van de dag				

		€ 16,50

€ 20,50

Langzaam gegaard buikspek op Italiaanse wijze € 18,50
Hamburger						€ 16,50
met tomaat, gemarineerde ui, truffelmayonaise en kaas

Vega burger			

			

met tomaat, gemarineerde ui, pestomayonaise en kaas

€ 16,50

