Lunch

Liever een lekkere salade?
Kijk aan de binnenzijde.

tot 17.00 uur

Kinder gerechten
Tomatensoepje 3,75

Tosti

Pasta bolognese

Broodje gezond

Vegaan
k

rustiek stokbrood, oude Beemster kaas, chorizo,
komkommer, tomatentapenade, ei, cress 9,25

Vegaan
k

Kidsburger (kip)*

oude Beemster kaas, mesclun 9,25

gevuld met vanille-ijs of stukjes mango

Heb je al een leuke Koos Konijn
beker dan mag je een ander
cadeautje uitkiezen!
* Geserveerd met frietjes,
mayonaise, appelmoes,

M

Broodje pulled chicken

rustiek stokbrood, pulled chicken,
piccalilly mayonaise 8,75

rustiek stokbrood, rundercarpaccio, truﬀelmayonaise,

Vegaan
k

en als toetje een Koos Konijn beker

noten 7,75

Beemster kaas 6,75

Vega

Broodje carpaccio

Kibbeling*

ia brood
c
c
a
c
o
f
terd
s
o
o
er

vijgentapenade,

Vegaan
k

Groentenuggets van broccoli
Vega
en bloemkool*
Kroket of frikandel*

G

geroosterd focaccia
brood, geitenkaas,

geroosterd focaccia brood, ambachtelijke beenham,

Kindermenu 9,95
met keuze uit:

a

tosti Veg
geitenkaas

Kroket duo

Vegaan
k

twee bourgondische rundvleeskroketten of vleesvrije
kroketten, biologisch brood, grove mosterd 7,85

Uitsmijter

et c
hocolade

Vegaan
k

drie eitjes, beenham, Beemster kaas,
biologisch brood, frisse salade 8,50
Vega

Pancake
stack

pannenkoekentoren,

banaan, chocoladesaus,
karamel-toﬀeesaus 8,25

Gerookte zalm op toast

Amsterdamse uitjes, omelet,
kappertjes, bieslook 9,75

Koos Konijn broodtrommel

gevuld met een kindertosti of

boterhammen met Nutella en kaas,
komkommer en Capri-Sun 7,25

menu

ommel
De broodtr
urlijk
mag je natu
houden!

snoeptomaatjes en komkommer

Vraag ernaar bij onze medewerkers
werkt met duurzame goede vis
volgens de VISwijzer

Vanuit het oogpunt duurzaamheid willen we
verspilling voorkomen. Daarom zijn er gerechten
in kleinere porties verkrijgbaar en zijn er
foodybags aanwezig.

Vakantiepark Callassande

et eten?
Klaar m
feedback
Geef uw
CA LL ASSAN DE

Allergeneninformatie?

nl

Soep & voorgerechten
Brood

Salades
gekookt ei, croutons,

romige caesardressing
klein 10,75 | groot 14,75

Vega

Salade
geitenkaas

rode biet, geroosterde noten en
Vega

tomaat, kiemgroente, krokante

zaden, zongedroogde tomaatjes, ui
klein 10,75 | groot 14,75

Kroketproeverij

vier soorten smakelijke kroketjes,
bijpassende dips 7,75

gebakken stukjes vis, salade,

a

Botermalse
tournedos medaillons

naar wens gebakken, Café de Paris saus,
gebakken champignons, frites
normaal 24,50 | extra tournedos 29,50

Ex

tra

Pasta gevuld met Veg
buﬀelricotta en spinazie

t ou

mascarpone rosso saus, geroosterde

rned
os

Met
s

pitjes, knapperige rucola
klein 16,50 | normaal 18,50

Lintpasta met gemarineerde gamba’s
aïoli, cherrytomaatjes, groene kruiden

Traditionele rundercarpaccio

klein 17,50 | normaal 19,50

truﬀelmayonaise, geschaafde oude
Beemster kaas 10,25

bloemkool en broccoli, hummus
klein 12,50 | groot 16,50

Fish & chips

remouladesaus, frites 15,75

Vega

pittige Heks’nkaas 5,25

Kip & bacon salade

Falafel salade

vanaf 17.00 uur

kruidenboter, tapenade,

Vegaan
k

Hoofdgerechten vervolg

Hoofdgerechten

Roompot schnitzel van ﬁlet

klein 15,50 | normaal 17,50

champignon- of peperroomsaus, frites

gepaneerde kiphaasjes, kruiden, frites

Bij een grote salade kunt u
kiezen uit brood of frites

Vegaan
k

Chick’n Chips

met keuze uit gebakken ui en spekjes of
klein 15,50 | normaal 17,50

Grootmoeders runderstoverij

Sticky spareribs

pannetje draadjesvlees, authentiek recept, frites

licht pikant gemarineerd, twee sauzen,

klein 15,25 | normaal 17,25

frites 20,75

klassieke Vega
tomatensoep
Gerookte zalm
salade

Pane Carasau, mosterd-dilledressing

focaccia brood, pesto 5,25

Oosterse kipsaté

Al jaren e

verse kroepoek, atjar,

en t

opp

er

Met Pane Car

u
asa

klein 12,75 | groot 16,75

Zin in extra frites of groenten? Wij serveren
u zonder kosten graag een extra portie.

gebakken uitjes, satésaus, frites
klein 14,75 | normaal 16,75

ditioneel
Tra

Stevige

tre
k

Vegaan
k

Burger Deluxe of
The Blue Butcher No Meat
bacon, Beemster kaas, augurk, krokant

uiennest, klassieke burgersaus, frites 15,75

aus

