Menukaart ‘De 19e hole’
BROOD
Uitsmijter ham, drie eieren met wit of bruin desembrood	 9.5
Uitsmijter kaas, drie eieren met wit of bruin desembrood	 9.5
Uitsmijter spek, drie eieren met wit of bruin desembrood	 9.5
Croque Peter, ham, kaas en ei	 5.5
Croque Leon, Zeeuws spek, kaas en sriracha	 5.5
Croque André, trois fromage en uien chutney	 6.0
Baguette gezond ham en kaas	 8.5
Brioche broodje huisgemaakte pulled chicken DLX	 9.5
Brioche broodje met brie, honing, rucola en walnoten	 9.5
Quesadilla VEGA, roomkaas, geroosterde paprika en pistou	 8.0
Quesadillas kip, bbq saus en cheddar kaas	 8.0
Garnalen kroketten van “De Jong” met wit of bruin desembrood	 13.0
Rundvlees kroketten van “De Jong” met wit of bruin desembrood	 10.0

SOEPEN
Vissoep van de chef (ook om mee te nemen)	 8.5
Aardappel mosterd soep met gerookt spek en lente ui (ook om mee te nemen) 6.0
SALADES
Thaise noodle salade, krokante garnalen en furikaki	 14.0
Crispy chicken, honing mosterd en bacon 	 14.0
Geitenkaas, granaatappel en walnoten	 13.0
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HOOFDGERECHTEN
Hamburger van de plancha, tomaten relish en oude kaas

Brochette van varkenshaas en gorgonzola saus	
Pepersteak 200 gram, champignons en peperjus	
Slibtong van de plancha en seizoen salade (2 stuks)	
Zeebaars filet, zoetzure bospeen en antiboise	
Gnocchi van aardappel, pistou en sherry tomaat	

15.5
17.5
17.5
18.5
18.5
14.5

SIDE DISHES
Puntzak met krokante frietjes met mayonaise	
Yakitori groenten	
Aardappelkroketjes	
Gemengde salade met vinaigrette	

3.5
3.0
3.5
3.0

ZOET
Brownie, yoghurtijs en passievrucht	
Italiaanse ricotta koek, frambozen sorbet en limoncello	
Plaatkoek appel en amandel, vanille ijs en slagroom	

7.0
7.0
7.0

BITTERGARNITUUR
Bitterballen “De Jong” 8 stuks	
Bitterballen “La Trappe Quadruppel” 8 stuks	
Kaasbitterballen “La Trappe isid ‘or” 8 stuks	
Loempia’s 8 stuks	
Bittergarnituur 16 stuks	
Rauwe groenten, desembrood, pistou en humus 	
Charcuterie, olijven en desembrood	
Kaasplankje, zuurwaren en mosterd	



8.0
9.8
10.5
8.0
10.0
10.0
12.5
12.5
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