V = vegetarisch
(alle voorgerechten worden
geserveerd met brood,
extra mandje........................ € 3,75)

Soepen
TOMATENSOEP
met een scheutje room en
verse basilicum (v).................................... € 4,75
ZAANSE MOSTERDSOEP
met gerookte zalmsnippers................... € 4,75
WISSELENDE DAGSOEP
zie krijtborden

DUIVELSE GAMBA’S
(pittig met ui, champignon
€ 9,75
en knoflook)................................................
GEBAKKEN CHAMPIGNONS
€ 9,25
met knoflookroom en
Beemsterkaas (v)......................................
GEFRITUURDE GAMBA’S
€ 8,75
in een paneerjasje met
sweet chilisaus............................................

Voorgerechten

Pannenkoeken

VISDRIELUIKJE
gerookte paling, gerookte zalm
en gefrituurde gamba in een
paneerjasje................................................... € 11,75

PANNENKOEK NATUREL...................... € 5,25

RUNDERCARPACCIO
met pestomayonaise, pijnboompitjes
en oude Beemsterkaas............................ € 9,75
SALADE
met gegratineerde geitenkaas
en honing (v)............................................... € 9,50
GEROOKTE ZALM
met toast en roomboter.......................... € 10,50
PROEVERIJ VAN 3 GERECHTEN
de bediening licht dit gerecht
graag toe...................................................... € 9,75

PANNENKOEK KAAS.............................. € 5,75
PANNENKOEK SPEK............................... € 5,75

Kids
BORDJE PATAT
- kipnuggets,
- frikadel
- kaassoufle
met mayo en ketchup............................. € 6,75

Hoofdgerechten (vlees)

Maaltijdsalades

SATE VAN KIPFILET
met satesaus en kroepoek..................... € 16,75

MAALTIJDSALADE
met gegratineerde geitenkaas
en honing (v)............................................. € 15,25

MIXED GRILL
varkenshaas, biefstuk en kipfilet.
met 3 koude sausjes................................. € 18,75
VARKENSHAAS
met champignon-roomsaus.................. € 18,75
KOGELBIEFSTUK
met pepersaus, rode portsaus of
roquefortsaus.............................................. € 19,50
RUNDER-RIBEYE (+/- 300 GR.)
met kruidenboter....................................... € 20,50
(voor de vleesliefhebber, iets stug
rundvlees met een randje vet erdoorheen)

MAALTIJDSALADE
met gerookte kip, krokante spek
en frambozendressing............................ € 14,75
MAALTIJDSALADE
met rundercarpaccio,
pestomayonaise, pijnboompitjes en
oude Beemsterkaas................................. € 15,75
MAALTIJDSALADE
met gerookte zalm, kappertjes,
rode ui, gekookt eitje en kruiden
roomkaas..................................................... € 16,75

Vegetarisch
Hoofdgerechten (vis)
LINTPASTA
met gepelde gamba’s, gebakken
champignons en rijk knoflook............. € 18,50
ZALMFILET
met basilicum beurre-blanc.................. € 18,75
VIS VAN DE DAG
Dagprijs

ROERBAKGROENTEN
in filodeeg met een quiche
van spinazie................................................. € 15,75
KAASKROKETJES
met knoflookbrood en frisse
salade............................................................. € 14,75
ROERBAK NOEDELS
met paksoi, shitake, komkommer,
sesam-sojasaus, cassave en
groente loempia’s..................................... € 16,75

Desserts

Koffie

DAME BLANCHE
vanille-ijs met chocoladesaus
en slagroom................................................. € 6,50

MEXICAN
koffie, kahlua en slagroom..................... € 6,25

ROMIG TRIO
creme brulee, boerenroomijs
(vanille) en slagroom............................... € 6,75
MARSEPEIN-BUIDELTJE
gevuld met kaneelijs en
slagroom....................................................... € 7,SGROPPINO
geblenderde mix van
champagne, wodka en
citroenijs........................................................ € 6,75
TAMME BOER
vanilleijs, boerenjongens, advocaat
en slagroom................................................. € 7,-

ITALIAN
koffie, amaretto en slagroom................ € 6,25
SPANISH
koffie, tia maria en slagroom................ € 6,25
IRISH
koffie, Ierse whiskey en slagroom....... € 6,25
FRENCH
koffie, grand marnier en slagroom..... € 6,25
HEMELSE
koffie, dooley’s en slagroom................. € 6,25

Koffie, thee of cappucino met iets
lekkers........................................................... € 6,-

WARME CHOCOLADESOUFFLE
met ijs van witte chocolade en
slagroom....................................................... € 7,KINDERIJSJE
Op originele Tamme Boer
wijze................................................................ € 4,75

Glaasje dessertwijn ‘’Rietvallei’’
red muscadel €3,50
Natuurlijk hebben wij ook gewone
koffie, thee, espresso, cappucino,
latte enz.
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