LUNCH
Geserveerd tussen 12:00 uur - 16:00 uur

Ook lekker met de lunch!

Ambachtelijke broodjes
Op licht of donker brood

Oud Hollandsche boerenkaas, met zongedroogde
tomaat, walnoten en balsamicostroop
€ 8.50

Saté van kippendijen, met pindasaus, atjar, potato

Boeren beenham, met koolsla, cashews en mosterd
dille saus
€ 8.50

Paix Dieu lekkerbek, vers bereid in Paix Dieux bierbeslag,
dille -en remouladesaus

€ 18.50

“Gezond” met oude kaas, beenham en ei

Runder Hamburger of Beyond burger,

€ 18,50

€ 12.00

dippers en cassave

€ 18.50

met bacon, oude kaas, pickled komkommer, potato dippers
en Tijstersmokeysaus ©

Broodjes met VIS
Makreel rillette, met gezouten citroen, Hollandse
garnaaltjes en zilveruitjes
€ 13.00

Soep van geroosterde tomaat,

€ 7.50

crème fraîche en bosui

Gerookte zalm, met mosterd dille, kappertjes en
rode ui
€ 13.00
Broodje hete kip, taugé en komkommer

€ 13.50

Broodje gebakken halloumi kaas, chilisaus

€ 11.50

Tosti 1.5, met kaas, ham en ketchup keuze uit bruin of
wit brood 3 stuks
€ 8.50
Hollandse uitsmijter, 3 eieren, beenham en kaas
keuze uit bruin of wit brood
€ 10.00

Maaltijdsalades
Salade gerookte zalm,

€ 16,50

met mosterd dille dressing, en kappertjes

Salade oude geitenkaas,

€ 14,50

appelstroop dressing, bacon en druiven
Kroketten
Keuze uit bruin of wit brood

Kalfskroketten, twee ambachtelijke kroketten op
broodmet mosterd
€ 9.50
Vega kroketten, twee groenten kroketten op brood
met piccalilly mayo
€9,50
Garnalen kroketjes, vier kleine kroketjes op brood met
cocktailsaus
€13,75

Lunchdeal
Combineer de tosti of een ambachtelijk bol met oude
kaas of boeren beenham met een heerlijke kop
huisgemaakte tomatensoep

Salade hete kip,

€ 16,50

gebakken uitjes, taugé en komkommer

-Het lekkerst aan de plasTijsterman’s vissersplankje
makreel rillette, gerookte zalm, Hollandse garnalen,
gerookte paling en calamares
€ 19.50

Tijsterman proeverij
Verschillende vis, vlees en vegetarische gerechten
€15,50

€ 12.50
Heeft u een allergie? Geef het ons altijd door!

Diner
2 GANGEN DINER € 26,50
Vooraf een voorgerechten proeverij van
Verschillende vis, vlees en vegetarische gerechten
***
Een hoofdgerecht naar keuze

Hoofdgerechten
€18,50
Vegetarische gerechten

Gebakken snoekbaars,
met verse groenten, saus van garnalen en potato dippers

Vegetarische “Beyond” burger, pickled komkommer, potato
dippers en Tijstersmokeysaus©

Paix Dieu lekkerbek,
vers bereid in Paix Dieux bierbeslag, dille, remouladesaus
en patato dippers

Oosterse curry met groenten, gebakken groenten, papadum
en rijst

Ladysteak, biefstuk van de haas,
met verse groenten, potato dippers en saus van rode wijn

Runder hamburger,
bacon, oude kaas, potato dippers en Tijstersmokeysaus ©

Saté van kippendijen,

Specials +€6,50

met pindasaus, atjar, potato dippers en cassave

Oosterse curry met kip,
Grote tournedos,

gebakken groenten, papadum en rijst

met verse groenten, potato dippers en saus van rode wij

extra’s

Gebakken Nieuwkoopse-paling,

Broodplankje, met aioli en boter
Potato dippers
Gebakken krieltjes
Gebakken groenten
Gemengde salade

€ 5.50
€ 4.50
€ 5.50
€ 3.50

met verse groenten en potato dippers

Mosselen (vanaf juli),
met zeekraal, salade, dille saus en potato dippers

€ 3.50

Cold and Sweet desserts

3 bollen sorbet ijs

€8,50

Stroopwafel parfait

€6.50

Chocolade dessert

€6,50

Dame blanche

€6,50

Kinderijsje

€4,50

Aardbeien met vanille ijs

€8.75

Heeft u een allergie? Geef het ons altijd door!

