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Borrelpraat en terrasgeleuter
Scheepsbeschuit met smeerolie

€ 6,75

De Os is Los!

€ 6,50

The Hangover
lekker bij de vrijdag, zaterdag of zondag middag-borrel,

v.a 2 personen te bestellen
een etagère gevuld met:

meergranenbrood met roomboter, zeezout,
extra vierge olijfolie en tapenade

Amsterdamse ossenworst met kappertjes, rode ui
en natuurlijk Zaanse mayonaise

Hier zijn de van Rossems

€ 5,95

zes stuks, echte van Dobbe bitterballen met mosterd
(volgens Maarten van Rossem is het de enige echte borrelhap)

O, moeder wat is het heet

€ 6,75

4 vegetarische loempia's met atjar en een chilisaus

Parlevinkertjes

stokbrood met roomboter, zeezout, olijfolie en tapenade
ossenworst met rode uitjes en mayonaise
kaasblokjes, borrelworstjes en olijfjes
frietjes met Parmezaanse kaas en truffelmayo
butterflygamba`s met chilimayonaise
van Dobbe bitterballen met mosterd,
pittige kip nuggets met honingmosterdsaus,
gefrituurde borrelhapjes
p.p. € 14,50

v.a 2 personen
Perhaps the cure for a hangover ;-)

€ 7,35

een portie goudse kaas blokjes, olijfjes en borrelworstjes

Verstekelingen

€ 8,75

de lekkerste pittige kipnuggets met
honingmosterd en chilisaus

Tempeliers oorlammeren
Schelvispekeltje

Doe mij maar een vette bek

€ 3,50

(alleen op advies van uw huisarts)

diverse gefrituurde hapjes met twee koude sausjes

€ 6,50
€ 12,20

8 stuks
16 stuks (oké, 17… of misschien wel 18... tellen maar!)

Oorlammetje

€ 3,50

schippersbittertje uit eigen stokerij (ssst)

Erfenisje

€ 3,50

beerenburgje van de weduwe Joustra

Geef ons heden ons dagelijks...
(met ham en kaas)

Tosti ham en kaas met ketchup

€ 4,50

Tostimeneer (Croque– Monsieur)

€ 8,60

in de pan gebakken tosti met ham en kaas onder een
dekentje van gesmolten kaas met frisse salade en
natuurlijk tomaten ketchup

een Fluitje van...

€ 2,60

0.20 liter Heineken

Madurodammertje

€ 2,95

0,25 liter Heineken

Rotterdammertje

€ 5,60

0,50 liter Heineken

Aspirines

Tostimevrouw (Croque– Madam)

€ 8,95
in de pan gebakken tosti met ham en kaas onder
een dekentje van gesmolten kaas waarop een spiegeleitje,
met frisse salade en ook met tomaten ketchup

€ 0,00

van het huis (indien voorradig)
en wat er nog meer zoal aan boord is aan spiritualiën

William Shakesbeer

When the mind's free, the body's delicate

SALADE PARADE
(maaltijdsalades)

de maaltijdsalades worden geserveerd met brood en boter

Vooruit met de geit

€ 18,20
rucolasalade met geitenkaas, olijven, bosuitjes, tomaatjes,
spekjes, pijnboompitjes en een honingtijm-dressing

Caesar salade land

€ 18,75

salade met gegrilde kip, spek, ei, rode ui, tomaat,
Parmezaanse kaas, knoflookcroutons en caesar-dressing

Caesar salade zee

€ 21,50
salade met gamba's uit de wok, spek, ei, rode ui, tomaat,
Parmezaanse kaas, knoflookcroutons en caesar-dressing

Tonijn salade a’la niçoise

€ 18,50
tonijnsalade met aardappeltjes, sla, tomaat, komkommer,
ei, olijven, croutons, rode-ui en sperzieboontjes

2021
Alcohol
Lost niets op…
maar goed
Melk ook niet
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Broodjes en zo…

Lunchkaart
deze gerechten zijn tot 16:00 uur te bestellen,
oké, we kijken niet op een kwartiertje meer of minder!

Vegabrietje √

€ 8,75
stokbroodje met rucola, gekneusde walnoten en daarop
warme gesmolten brie met honing

Broodje carpaccio

Dit is het hele eieren eten
Wat was er nu eerder, de kip of het ei?
Ik weet het nog steeds niet, maar misschien wel allebei.

Broodje Marina (gezond)

Uitsmijter ham of kaas

€ 8,75

stokbroodje met kaas, ham, ei, tomaat, komkommer
en pestomayonaise

Uitsmijter allebei

€ 9,25

Als een vis in het water

Sailors omelet

€ 9,85

drie met room opgeklopte eieren gebakken met,
ham, kaas, ui, champignons en bosui, geserveerd met
frisse salade, brood en boter

€ 8,85

broodje met dun gesneden ossenhaas, sla,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en pesto-dressing
€ 8,65

€ 9,95
clubsandwich met gerookte zalm, rode ui, komkommer, ei,
tomaat, Parmezaanse kaas, salade en basilicummayonaise

Beefeater

€ 11,50
stokbrood met in boter gebakken malse biefstukreepjes
onder een goed gevulde champignonsaus

ALS JE MENSEN GOED DOET
KRIJG JE MODDER
DOE JE VARKENS GOED
KRIJG JE SPEK

De balletjes van de Koning
drie huisgemaakte gehaktballetjes met
mosterdmayonaise, salade, brood en echte boter
Max was er gek op!

De kogel is er door! (op veler verzoek)

Boeren Burgers en Botenlui
Hoort zegt het voort! een burger zoals het hoort

€ 9,75

€ 18,75

kogelbiefstuk van 200 gram in roomboter gebakken
met brood of friet, salade, een klontje kruidenboter en
natuurlijk serveren wij het braadsjuutje erbij

DDB Burger

€ 9,65
huisgemaakte hamburger van 150 gram rosé gebakken
rundvlees op een broodje, met gebakken ui en spek, augurk,
tomaat en knapperige sla. Uiteraard met mayo en ketchup

Say cheese

€ 9,85
net als hierboven maar dan ook met gesmolten kaas mmm…
Dezelfde burgers, maar dan ook met friet

+ € 3,00

Haantje de voorste
Chicky In The Basky

€ 10,75
een teriyaki bereiding van gebakken kippendijtjes met taugé,
ui, champignons en paprika met een frisse salade, brood
en een sojasausje

Ik voel me kiplekker

12½ uurtje
Patatje stoof en ei

€ 13,75
patatjes met huisgemaakt stoofvlees een gebakken eitje,
een frisse salade. Uiteraard met Zaanse mayonaise

Lunch plankje

€ 12,75
tomatensoepje, kalfskroket op brood, patatjes met
Zaanse mayonaise en natuurlijk een huzarenslaatje met
een plakkie ei, augurk en een tomaat

€ 9,45

clubsandwich met gegrilde kip, bacon, rode ui,
komkommer, ei, tomaat, Parmezaanse kaas, salade
en basilicummayonaise

Kip ik heb je

€ 9,75

royal broodje met huisgemaakte pulled chicken,
geserveerd met rauwkost, uien- en knoflooksaus

Barbers Kipsalon

€ 11,50

frietjes met daarop kipshoarma en gesmolten kaas,
met komkommer, rode-ui en tomaat, geserveerd met
sambal-en knoflooksaus

Van Dobbe versus Van den Burg
Duo van Dobbe

€ 8,75
ondeugende vrijage van twee rundvleeskroketten in een
lits-jumeaux van twee sneetjes brood of met frietjes en mayo

Duo van den Burg

€ 9,75
dezelfde vrijage maar dan met garnalenkroketten uit
de kroketterie van Ans met brood of met frietjes en mayo

Als extra erbij… Waarbij?
Portie verse frietjes met Zaanse mayonaise
Portie verse frietjes met Parmezaan en truffelmayo
Gebakken champignons, spek en ui
Saté-, champignon-, rode-wijn- of pepersaus
Stroganoffsaus
Mayonaise, ketchup of knoflooksaus

€
€
€
€
€
€

3,50
4,75
3,75
3,00
3,50
0,50
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Happy Pharrell

je wordt er blij en gelukkig van! (zegt men ;-)

Chocolade om te delen

€ 8,50
voor bij de koffie of thee, een bonbonnière met een variatie
chocolade en bonbons, lekker toch, je mag al zoveel niet!

Het gaat er in als koek
van de warme bakker Kobus Kuch

Appelgebak volgens Kobus echt de aller lekkerste!
met slagroom

€ 3,25
+ 0,50

Goedgevuld

€ 2,65

een huisgemaakte goedgevulde koek

warme kant

Op de Pof

Gezelligheid kent geen koffietijd

Lariekoek

Kopje met een Hopje

€ 3,75
poffertjes (12 stuks) met stroop, poedersuiker en roomboter

€ 2,30

€ 3,75
Indische spekkoek van eigen deeg, met ´n toefje slagroom

ze was danig in haar nopjes, met koffie en Haags hopjes

Two kisses in the dark

Cappuccino

twee ...zoenen met slagroom

€ 2,50

€ 3,25

koffie met een schuimkraagje

Wieringer Mélange

€ 2,50

koffie met een vleugje Droste cacao

Toffie Koffie

€ 2,65

cappuccino met karamel en een Zeeuwse babbelaar

Schuitje varen theetje drinken

€ 2,25

heet water met een zeetakje voor een zeeteefje.

Takkenthee

€ 3,10

verse munttakken in heet water met honing

Ik ben Kobus Kuch
en kom uit Burgerbrug
'k voel me vrolijk, vrij en fit!
Ik ben wat je noemt een lid
Waar de geest van de
Wit en de Ruyter nog in zit....

In Connecticut in een waterput
verdronk m'n tante Eefje.
Nog jaren later dronk mijn oom 't water
uitsluitend door een zeefje

Koek en Bezopie

Warmekant 18+

Rundercocktail

Het wordt steeds gezelliger

melk van château Domo

Koffie op z’n Frans

€ 7,75

koffie met Grand Marnier en slagroom

Hagar Irisch Coffee

€ 7,75
€ 7,75
€ 7,75
€ 7,75

Kluunwijn “It Giet Oan!”
Advokaatje (leef je nog?)
met slagroom

€ 6,50

koffie met een schippersbittertje en slagroom

“Jongens wie lust er een kop,
wat knapt een mens daar van op”

Berenmuts

€ 6,40
€ 4,50

(de rayonhoofden worden er rustig van)

koffie met Tia Maria en slagroom

Bakkie Dikke Bries

€ 7,50

warme choco lademelk met Berenburg en slagroom

koffie met D.O.M. Bénedictine en slagroom

Coffee Olé

IJsbeertje
warme choco met rum en slagroom

koffie met Amaretto Disaronno en slagroom

D.O.M. Blondje

€ 2,90

warme chocolademelk met slagroom

koffie met Jameson Irish whisky en slagroom

Italian Job

Bezopie

€ 2,30

Rita Corita.& Bueno de Mesquita

€ 4,25

