LUNCH
SOEP
Soep van de chef
Tomatensoep

6,00
6,00

Westfries Boerenlandbrood - smeersels

5,75

WIT OF BRUIN WESTFRIES BOERENLANDBROOD
Tosti - pesto - tomaat - kaas

5,00

Tosti - brie - pesto - tomaat

5,00

Tosti - ham - kaas

4,50

Tuna Melt tonijn - cheddar - gegratineerd

7,00

Carpaccio, gerookt van Slagerij Groot
pesto - paprika - venkel - Parmezaan

9,50

Gerookte zalm - citroen-dillemayonaise - rode ui

9,00

Gerookte kip - bacon - kerriemayo - focaccia

8,00

Warme focaccia (v)
geitenkaas - harissa - gepofte paprika - courgette - noten

8,00

Boerenbrie (v) - honing - sla - pijnboompitten

7,50

Wrap gerookte zalm
gerookte zalm - komkommer - dille - crème fraîche

8,75

Twee bourgondische rundvleeskroketten

7,50

Uitsmijter boerenham en/of boerenkaas

7,25

Flammkuchen (v)
flinterdunne krokante bodem met:
biet - crème fraîche - geitenkaas - appel - noten

8,00

12-uurtje bij Van Dis
tomatensoepje - broodje zalm - broodje carpaccio - broodje gebakken ei

9,75

Satéburger

10,75

SALADE

KLEIN

Salade carpaccio van Slagerij Groot
pesto - geroosterde paprika - venkel - Parmezaan

13,50 17,00

Herfstsalade (v)
12,00 15,50
geroosterde pompoen - appel - witlof - noten - paddenstoelen - blauwschimmeldressing
Gerookte-eendsalade
eendenborst - paddenstoelen - spek - frambozendressing

12,50 16,00

TIP!
High Tea Van Dis (inclusief vier theesoorten)
High Wine Van Dis (3 glazen wijn en bijpassende hapjes)
High Beer Van Dis (3 glazen bier met mannenhappen)
Graag vooraf reserveren

Heeft u een allergie, meld het ons! - Pinnen ja graag!

21,50
27,50
27,50

DINER

VOORAF
Westfries Boerenlandbrood met smeersels

6,00

Flammkuchen (vegetarisch mogelijk)
flinterdunne krokante bodem met:
zuurkool - slagers rookworst - crème fraîche - rucola

8,00

Zalmwafel
gerookte zalm - wafel - wagame - okonomiyaki - sesam

10,50

Carpaccio van Slagerij Groot
pesto - geroosterde paprika - venkel - Parmezaan

11,50

Winterse proeverij
rilette van eend - paddenstoelenkroketje - crème brulée van eendenlever

11,00

Bietenterrine (v)
geitenkaas - rode biet - balsamico - kruidensla

9,50

Pastrami
huisgerookte pastrami - gekarameliseere ui - gruyère - augurk - picalillycrème

10,00

SOEPEN
Soep van de chef
Tomatensoep

6,50
6,50

SALADES

VOOR

HOOFD

13,50

17,00

Herfstsalade (v)
12,00
peer - knol - farro - hazelnotenvinaigrette - oregano - Italiaanse kaas

15,50

Gerookte-eendsalade
eendenborst - paddenstoelen - spek - appel - dadelvijgendressing

16,00

Salade carpaccio van Slagerij Groot
pesto - geroosterde paprika - venkel - Parmezaan

12,50

HOOFDGERECHTEN - geserveerd met friet
Bloemkoolrisotto (v)
gele bloemkool - flowersprouts - groene bimi - noten - kaaskletskop

18,50

Zeebaarsfilet
open gambaravioli - fijne groenten - schaaldierenschuim - dragonolie

23,00

Vis van de dag
wat het seizoen ons biedt

23,00

Stoofvlees
vijf spices parelcouscous - seizoensgroenten

19,50

Wild van onze jager

23,50

Beenhammetje
spicy pompoencrème - paddenstoelen - Stoutbiersaus

20,00

Flat iron steak
hutspot - gerookte knoflookjus

23,00

Pulled pork burger
varkensvlees - bbqsaus - rode-ui-chutney

16,75

Wij serveren oerfriet bij alle hoofdgerechten
Voor de kinderen:
Burger met friet

8,50

Kroket met friet

7,50

Biefstuk met friet

9,75

Meld het ons!

Dagvis met friet

9,75

Pinnen? Ja graag!

Heeft u een allergie?

NA
Sinaasappel crème brûlée
zoethout en sinaasappel - vanilleijs - kletskop

8,50

Mango kokosbite
pure chocolade - pistachecrème

8,50

Crumble
appel en blueberry - huisgemaakt kardemonijs

8,50

Perentrifle
gepocheerde peer - chocolademousse - cookies - vanillemascarpone

8,50

Dessertwijn per glas

6,50

Voor bij de koffie
Vier "mini" huisgemaakte zoetigheden

5,00

Koffies
Franse Koffie
Italiaanse Koffie
Spaanse Koffie
Ierse Koffie
Van Dis Koffie (met notensiroop), alcoholvrij
Caffe mocha (met echte chocoladesaus), alcoholvrij

6,50
6,50
6,50
6,50
3,50
3,50

per glasper fles
Witte wijn per glas
Chardonnay - St. Seine - Pays d'Oc - FR
Sauvignon blanc - Clos de Corten - MD
Godello - Martín Códax - Rías Baixas - ES

3,95
4,50
4,50

21,00
23,50
23,50

Rode wijn per glas
Cabernet Sauvignon - St. Seine - Pays d'Oc - FR
Primitivo - Gran Sasso - Puglia - IT
Sangiovese/Merlot - Nespolino - Emila-Romagna - IT
Tempranillo - Sembro - Ribera del Duero - SP

3,95
4,50
4,50
4,75

21,00
23,50
23,50
25,00

Rosé per glas
Syrah - Domaine Biscaye

4,25

22,50

- Languedoc Roussillon- FR

Witte wijn per fles
Grüner Veltliner - Röschitz - AT
Albarino - Codax - ES
Verdejo - Viña Oropéndola - ES
Grenache blanc - Mas des Dames - Vin de Pays d'Oc - FR
Chardonnay - Bon Vallon - Wetshof - ZA

28,50
30,00
26,75
39,50
36,50

Rode wijn per fles
Pinotage - Spier - ZA
Merlot/Grenache - Mas de l'Oncle - FR
Malbec - Catena - Mendoza - AR
Pinot Noir - Leyda Valley - Carmen - CL
Carmenere - Colchagua Valley - Carmen - CL

25,00
32,50
34,50
26,75
35,00

* zolang de voorraad strekt

