De Koeienhemel
V

Vegetarisch

G

Glutenarm

L

Ouderwets lekker!

Brood

Lactosevrij

Broodjes - U kunt kiezen uit mais-, meergranen- en witbrood

Ontbijt - tot 13.00 uur
Broodje boerenbeenham
Broodje kaas
Saucijzenbroodje

4,00
4,00
3,50

Lunch - van 11.30 tot 16.30 uur
Soep
Tomatensoep met pestocrème V G
Bouillon van lente-ui en sjalotjes met crostini’s V
Wisselende zomerse soep

5,75
5,75
5,75

Broodje gezond met gegrilde groente en mozzarella
Broodje huisgemaakte tonijnsalade		
Broodje zalm met roomkaas en rode ui
Broodje rosbief met Parmezaan en balsamicomayonaise
Broodje filet Americain met ui en ei		
Broodje met een balletje gehakt met mosterd en zuur
Broodje geitenkaas met walnoten, honing en tijm uit de oven
Broodje Koeienhemel met ham, Brie, rode ui en oude kaas uit de oven
2 lekkere dikke sneden brood met 2 kroketten en mosterd
Koeienhemelse burger met ham, brie, rode ui, oude kaas en frietjes
Broodje carpaccio met truffelmayonaise, balsamicostroop en
geroosterde zonnebloempitjes		

Tosti’s van Turks brood
Tosti ham-kaas
Tosti mozzarella, pesto en tomaat
Tosti geitenkaas, bacon, honing, tijm en zonnebloempitjes
Tosti Koeienhemel met ham, Brie, rode ui en oude kaas

4,25
4,25
5,25
6,25

Carpaccio
met truffelmayonaise, balsamicostroop,
zonnebloempitjes en Parmezaan G

7,95
7,75
7,75

lunch

groot

9,50
9,50

15,50
15,50

met roomboterjus en kruidenboter, 100 gram met 1 snee brood		
met roomboterjus en kruidenboter, 200 gram met 2 sneden brood

8,75
12,50

Salade
Maaltijdsalade met krokante geitenkaas en vijgencompote V
Thaise maaltijdsalade met biefstukreepjes
- Met extra gamba’s + 2,50

Broodje biefstuk
9,75

Salade

Lunch

Uitsmijter ham, kaas of rosbief (3 eieren)
Boerenomelet (paprika, courgette, ham en ui)

6,25
6,25
6,75
6,25
6,25
7,25
7,25
7,25
7,50
10,75

Dinerkaart
Soepen

Tomatensoep met pestocrème V G
Bouillon van lente-ui en sjalotjes met crostini’s V
Wisselende zomerse soep

4,25

5,75
5,75
5,75

Voorgerechten

Bruschetta met huisgemaakte humus
- met Turks brood V
Krokante geitenkaas met vijgencompote V
Vitello tonnato - gebraden kalfsrosbief met
tonijn-crème-saus en kappertjes G
Carpaccio met truffelmayonaise, balsamicostroop,
Parmezaan en zonnebloempitjes G
Gamba’s in hete olie - met rode peper en knoflook G L
Zalmcarpaccio - met saffraanmayonaise en vanilledressing G

6,25
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75

Vegetarisch

G

Glutenarm

L

Lactosevrij

Hoofdgerechten

Hamburger - huisgemaakte superburger met wisselend accent
Kipsaté met huisgemaakte atjar L
Runder ribeye (250 gram) met truffeljus G
Steak Royale (300 gram) diamanthaas met saus naar keuze G
Steak Koeienhemel (200 gram) diamanthaas met saus naar keuze G
LadySteak (100 gram) diamanthaas met saus naar keuze G
Roomboter- of truffeljus, of peper-, champignonroom- of Old-Amsterdamsaus
Spies van varkenshaas (225 gram) met een romige saus van Old Amsterdam
LadySpies van varkenshaas (120 gram) met een romige saus van Old Amsterdam
Sliptong in roomboter gebakken met salsa cruda en remouladesaus
Tonijnsteak - Geelvintonijn met teriyakisaus

17,50
16,50
22,50
23,50
19,75
15,75
19,75
15,75
21,50
22,50

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met wisselende seizoensgroente,
frites en salade
Maaltijdsalade met krokante geitenkaas en vijgencompote V
Thaise maaltijdsalade met biefstukreepjes (met gamba’s + 2,50)

15,50
15,50

Vegetarische gerechten wisselen per week; vraag ernaar bij de bediening!

Extra

Portie frites G
Bakje salade
Bakje saus naar keuze (peper-,
champignonroom- of Old Amsterdamsaus)
Extra portie groenten

Onze kok denkt graag mee met uw kinderen

2,50
2,50
1,00
2,00

Nagerechten

Sorbet met yoghurtvruchtenijs, vers fruit en slagroom
La Dolce Vita - verrassing van Limoncello en slagroom met limoenijs en vanille-ijs
Crème brulée - de klassieker van witte chocolade, kokos & banaan
Strandfeest - ouderwets lekker met witte chocolademousse, kokosmousse en limoenijs
Tiramisu - dé Italiaanse klassieker op z’n Koeienhemels met Limoncello
Grand dessert - royale verrassing van de toetjeschef

6,75
7,75
8,75
8,75
8,75
9,95

Vlees & vis

Mandje brood met kruidenboter, aioli en tapenade

Voorgerecht

V

- vanaf 17.00 uur

