LUNCH
SOEPEN
TOMATENSOEP						 6,20
Met vermicelli, balletjes en room.

SOEP VAN DE CHEF			

v.a.

6,20

Wekelijks wisselend.

OMELETTEN EN UITSMIJTERS
DIVERSE OMELETTEN EN UITSMIJTERS 		

v.a.

7,35

Deze worden naar uw eigen keuze samengesteld, keuze uit;
Ham, kaas, spek, rosbief, champignons, etc.

UITSMIJTER HALVE MAAN				

9,50

Grote Uitsmijter met getoast wit vloerbrood, runder carpaccio,
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rucola en
drie spiegeleieren.

BURGERS

SALADES
SALADE GEITENKAAS					

PALMESTEYN BURGER 					15,65
Premium burger van Hollands Palmesteyn rund met
truffelmayonaise, tomaat, bacon, mosterd,
gekarameliseerde rode ui en Old Amsterdam kaas.

Premium runder burger met sla, augurk, tomaat, spek
en jalapeño saus. 			

Krokante kip burger met rode ui, sla, cheddar, gebakken
ei en pikante sriracha mayonaise.

14,75

*Alle burgers worden geserveerd met salade, twister frites en
mayonaise

Twee rundvlees kroketten met wit vloerbrood, salade en
fijne mosterd.

DUBBEL DUTCH						

Dubbel gebakken rundersteak met friet of vloerbrood,
jus en gebakken champignons.

14,80

6,75

8,20

16,20

SANDWICHES

BROOD SPECIALS
HOT WOK

ZALM SANDWICH					

9,95

					 8,50

Gebakken kipreepjes met ui, paprika, champignons en
blackpepersaus.

					 9,75

Van de grill met honing mosterd saus.

RUNDER CARPACCIO					10,55

RED VELVET

6,75

TIRAMISU

6,35

IJSCOUPE 						
Keuze uit :
ROOMIJS
SORBETIJS

5,95

Italiaanse specialiteit.

9,70

* Keuze uit bruin of wit vloerbrood

5,95

Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom.

Rode spongecake met witte chocolade, slagroom
en aardbeiensaus.

Getoast vloer brood met kruidenkaas, gegrilde kipfilet,
tomaat, Brander mayonaise, komkommer, ei, bacon en
ijsbergsla.

Runder carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas.

DAME BLANCHE
LAVA TAARTJE

MAAN SANDWICH					

BEENHAM

NAGERECHTEN
Chocolade taartje met witte chocoladesaus en slagroom.

De beroemde varkenshaas saté of kipsaté van De Halve
Maan, geserveerd met frites of stokbrood, kroepoek en atjar.

KROKETTEN BROOD 				

Met gegrilde kip, Parmezaanse kaas, cocktail tomaat, ei,
croutons en caesar dressing.
* Alle salades worden geserveerd met stokbrood

SPECIALS
SATÉ MET FRITES OF BROOD

11,95

CAESAR SALADE KIP			 		13,95

JALAPEÑO BURGER					15,35

SRIRACHA KIP BURGER 		

Salade met geitenkaas, honing, croutons, rauwkost,
gekarameliseerde rode ui en notenmix.		

Getoast vloerbrood met kruidenkaas gerookte zalm,
gekookt ei, komkommer, ravigottesaus en ijsbergsla.

VEGETARISCH
MEXICAANSE BURRITO					

14,75

VEGETARISCHE LASAGNE				

14,65

Mexicaanse tortilla met falafel, guacamole,
cocktail tomaatjes, mais, kidneybeans & crème fraîche.

Huisgemaakte lasagne van o.a spinazie, walnoten
en geitenkaas.

Vanille
Pistache
Stracciatella
Tony’s melk caramel zeezout
Cookie dough
Malaga
Oreo Cookies

Mango Papaya
Framboos

