Lunchkaart (12.00 – 17.00uur)
Lunch tip van de keukenbrigade
Akershoek’s vis lunch

€ 7,50

Garnalenkroket, gerookte zalm, tonijnsalade

Akershoek’s vlees lunch

€ 7,50

Rundvleeskroket, rosbief, vleessalade

Broodjes van kommer Akershoek (onze Echte Bakker)
Maak uw keuze uit de volgende broodjes:
pistolet wit, pistolet bruin, ciabatta wit of waldkorn bol met:
Stellendamse garnalen met cocktailsaus
Gerookte zalm met mosterd-dillesaus en bieslook
Tonijnsalade Huisgemaakt met rode ui, kappertjes en rucola
“broodje gezond” met kaas en rauwkost
Geitenkaas zacht en romig van “De Mekkerstee” met honig, nootjes en rucola
Rosbief met mosterdsaus, rucola en oude kaas
Carpaccio van het weiderund, met zachte mosterddressing, rucola en nootjes
Kippendijenvlees en roerbakgroente in pittige ketjapsaus
Warme beenham met honing-mosterdsaus
Hamburger (200gr) van het weiderund met bacon

€ 7,50
€ 7,00
€ 6,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50

NEW PULLED-PORK from USA
Langzaam gegaard varkensvlees geserveerd
met een meergranenbroodje, sla en pulled- pork saus € 6,50

Sandwiches van Pain de Mer
Gerookte zalm, met uitjes, roomkaas en Hollandse garnalen
Geitenkaas zacht en romig van “De Mekkerstee” met honig, nootjes en rucola
Carpaccio oude kaas, rucola, dressing en nootjes
Kippendijen spek, tomaat, rucola en mosterdsaus

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Tosti’s
Ham en kaas
Brie en honing
Hawaï
“Akershoek” met spek, tomaat, ui en kaas
“Mekkerstee” met geitenkaas
Onze tosti’s worden gebakken in de pan en geserveerd met rauwkost,
bolletje salade en ketchup.

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,25
€ 4,75
€ 4,00

Salades
Caesar salade met gebakken kippendijen, bacon, kaas en mosterd dressing
Geitenkaassalade met gebakken geitenkaas, appel en mosterd-honingsaus
Vissermansalade met Hollandse garnalen, gerookte zalm,

€ 8,50
€ 8,50
€ 10,00

tonijn en mosterd-dilledressing
Salade van de Chef Rosbief, scampi’s, knolookdressing en lente ui

€ 10,00

Deze gerechten worden geserveerd met Pain de Mer brood

*Kroketten (#Kwekkeboom)

Twee garnalenkroketten huisgemaakt door Mark Kern uit Stellendam
Twee #rundvleeskroketten 100% rundvlees met een volle pittige smaak
Twee #kalfsvleeskroketten romige kroket van Nederlands kalfsvlees

*Omeletten

met beenham of kaas of spek of champignons
met ham/kaas of spek/kaas
Boerenomelet met spek, ui, champignons en diverse groente

*Uitsmijters

met beenham of kaas of spek
met rosbief
met ham/kaas of spek/kaas
3 boterhammen, 3 eieren, salade en beleg naar keuze
“Akershoek” met spek, tomaat, ui en kaas

€ 8,00
€ 6,50
€ 7,00
€ 6,25
€ 6,75
€ 7,00
€
€
€
€
€

6,00
7,50
6,50
6,75
6,75

*Diversen
Scholfilet
Zeetongetjes
Gebakken mosselen
Schnitzel
Kipsaté met pindasaus
Varkenshaassaté met pindasaus
Ossenhaaspuntjes met champignons
Biefstuk van de haas met jus
Kippenlevertjes met ui, spek en champignons
Gehaktbal uit eigen keuken
*Deze gerechten worden geserveerd met wit- of bruinbrood
van De Echte Bakker Akershoek uit Ouddorp.

€ 9,00
€ 11,00
€ 8,50
€ 8,50
€ 9,00
€ 10,50
€ 14,50
€ 17,50
€ 8,50
€ 6,50

