ONTBIJT

LUNCH

van 09:00 tot 11:15

Alleen op zondag...

van 11:30 tot 16:00

Desembrood van Brood van Nu | donker / wit / spelt

Gebakken eieren

Zondags streekontbijt buffet 15 p.p.
Schuif aan voor een streekontbijt buffet met o.a.:
diverse soorten desembrood | croissants | kaas van
boer Kwakernaak | hiergemaakte jam en compotes |

10

tomaten | boeren belegen kaas | rode ui | gerookt
paprikapoeder | groene kruiden | met Nederlandse
plaatham of rosbief + 2,5

wafels om zelf te bakken | yoghurt en granola | eieren |

Geroosterde paddenstoelen

diverse fruitsappen | vers fruit en crudités. Prijs is excl.

toast | gepocheerde eieren | kruidenboter |

koffie en thee. Een tafeltje reserveren is aan te raden!

pastinaakchips | met Nederlandse plaatham + 2,5

11

Beenham 11,5

BORREL

roomkaas | frisse komkommersalade |

van 11:30 tot sluit

bieslook | gekookt eitje

Zijlstroom borrelplank 18

Bietenburger

voor 2 à 3 personen | boerenkaas | pickles en

van bieten uit de Bollenstreek | Nederlandse

crudités | makreelrillettes | toast | brood |

mozzarella | gerookte uienchutney | kropsla

smeersels | 6 st. warm bittergarnituur

Bitterballen

Eiersalade (kan

) 11

biologische rosbief | oude kaas | augurk | kropsla | tuinkers

van Lakenvelderrund 7,5

Zijlstroom mosterd* | 8 st.

Kaastengels

18,5

Lakenvelderburger

7,5

19,5

coeur de boeuf | gerookte uienchutney |

sweet chilisaus | 8st.

Bieterballen en groentekroketjes

8,5

boerenkaas | augurk | gebakken ei | brioche

Zijlstroom mosterd* | 8st.

Vegetarisch bittergarnituur

Pompoenhummus

12/19

12 st. / 20 st.

kikkererwtensalsa | koriander | geitenkaaskruimel

Gemengd bittergarnituur 11/18

Kroketten

12 st. / 20 st.

10

2 stuks | groente

en/of Lakenvelderrundvlees |

Zijlstroom mosterd*

Geserveerd met toast, pickles
en Zijlstroom mosterd...

Geroosterde pompoensoep

Grove leverworst* 5,5

6,5

van oranje pompoenen | curry en kokos | koriander

van Henk Spijkerman

Groene salade

Sardines uit blik* 5

15

Nederlandse mozzarella | komkommer | geroosterde

van Fish Tales

courgette | edamame boontjes | geroosterde

Gedroogde worst met
oude Leidse kaas* 6,5

asperges | karnemelk-kruidendressing | met
Hollandse garnalen + 2,5

Belegen kaas en Leidse kaasblokjes

ZIJLSTROOM BAKKERIJ
Danny’s appeltaart

10

4,5

de enige echte

Diverse hiergemaakte taartjes v.a. 3,5
vraag de bediening naar ons assortiment!

6

VOOR

van 17:00 tot sluit

Witlofsalade

Paddenstoelenquiche

10

11

gegrilde saffraanpeertjes | waterkers |

kruidensla | truffel | Goudse oplegkaas

blauwe kaas | dressing van ingemaakte citroen

Steak tartaar 13

Paté de Campagne 12

mayonaise | gekookt ei | toast

hiergemaakt van goed vlees | bruin brood |

Leidse kaaskroket

gerookte uienchutney

10

hiergemaakt | peterseliemayonaise | verse tomaten

Slakken van Slow Escargot* 13,5

Noordzee krabsalade 13,5

wraak van de moestuinder :) | beurre

koolrabi | kropsla | bieslookmayonaise

Café de Paris | knoflookbrood

Brood erbij?

5,5

Brood van Nu | met gezouten boerenboter

HOOFD
van 17:00 tot sluit

Kalfssukade 22,5

Lakenvelder rundvlees
uit de Boterhuispolder dagprijs

warme hutspotsalade | crème van aardappel |
krokante knoflook

Fregola

geroosterde peentjes | crème van gerookte

19,5

uien | tuinkruidenjus

tomatencompote | geroosterde groenten | jus van
wortel en citroen | Leidse kaascrackers

Lakenvelderburger

19

coeur de boeuf | gerookte uienchutney |
boerenkaas | augurk | gebakken ei

Bietenburger

18,5

Polderhoen 21
gebakken paddenstoelen | eigen jus | pastinaken

Zeebaars 23
op de huid gebakken | witte wijn saus met viseitjes |
geroosterde peentjes | frisse venkel

van bieten uit de bollenstreek | Nederlandse
mozzarella | gerookte uien chutney | kropsla

Schorseneren carbonara

19

shiitake | groene koolchips | gepekelde eidooier

Alle hoofdgerechten worden met friet en kropsla geserveerd

NA

van 17:00 tot sluit

Brownie 8,5

Kaasplankje 12

ijs van duindoornbessen | gesuikerde amandelen

5 soorten uit het Groene Hart | appelstroop

Tarte tatin 7

Bol ijs 2,5 per bol

appel en rozemarijn | kaneelijs

ijs van Boer Smul van hier verderop op de dijk |

Karnemelkmousse 8

vraag naar de verschillende smaken!

ingemaakte bramen | granola | bramenijs

Koffie Zijlstroom 9,5
hiergemaakte likeur | koffie naar keuze |

*

= ‘voor thuis’ verkrijgbaar in ons winkeltje
= speciaal gemaakt voor of door de Brasserie Groep
= vegetarisch

kleine crème brûlée
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