


Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie/voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken helaas nooit 100% uit te sluiten.Vegetarisch? Zie de dinerkaart onder het kopje ‘Vegetarisch’ en alle gerechten met een     erbij.

SALADES
 
Gerookte vissalade 13,50
makreel en zalm

Geitenkaassalade 12,50
gegratineerd met walnoten-honing crumble

Salade rundercarpaccio 14,50
pijnboompitten, oude kaas, spekjes, kappertjes en truffelmayonaise 

Poké Bowl 16,50
sushi-rijst, tonijn, zalm, gamba, rauwkost, soja en wasabi-mayonaise

Eiergerechten (te bestellen tot 17.00 uur) 

 
Uitsmijter – ham óf kaas    7,50

Havenuitsmijter – spek, ham en kaas   8,75

Omelet – ham óf kaas  7,50

Omelet Courzand – pikant gehakt   9,75
   

specials
SANDWICHES (te bestellen tot 17.00 uur) 
keuze uit wit of bruin boerenlandbrood

 
Oude “Rotterdamsche kaas”  6,50
Rotterdamsche krotenmosterd

Runderrookvlees  6,75
truffelmayonaise en rucola

Brie 7,75  
zongedroogde tomaat, honing en champignons 

Runderkroketten  8,00
2 stuks 

Hollandse garnalenkroketten 9,75 
2 stuks 

Gerookte zalm 10,50
kappertjes en ui

“Broodje Courzand”                              9,50
Hollandse paardenworst, salade en mosterd
 

LUNCH&DINER

Courzand specials
 
12 uurtje vis óf vlees                   12,50
 o.a. boerenlandbrood, gebakken ei, salade en soep
 
Bal Courzand (300 gram)      10,50
boerenlandbrood en jus

Kogelbiefstuk                    18,50
boerenlandbrood, gebakken uien, spekjes en eigen jus
                
Hollandse paardenbiefstuk (200 gram)      26,50
boerenlandbrood, gebakken champignons en eigen jus  

Hamburger Courzand       14,50
100% rund, ‘Rotterdamsche’ oude kaas, tomaat, spek, BBQ-saus en frites
                      
Saté (kip of varkenshaas) 14,50
pindasaus, zoetzuur, gebakken uitjes, brood en/of frites

Nasi óf Loempia ‘speciaal’     13,50
2 stokjes kipsaté, spiegelei, kroepoek en garnituur



Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie/voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken helaas nooit 100% uit te sluiten.Vegetarisch? Zie de dinerkaart onder het kopje ‘Vegetarisch’ en alle gerechten met een     erbij.

Koude gerechten
 
Carpaccio 13,50
dungesneden rundvlees met truffeldressing, rucola, spekjes, 
oude kaas, kappertjes en pijnboompitten

Serranoham 11,50
basilicumpesto en honingmeloen

Eendenleverpaté 16,00
appelsalade en toast

Vissalade Courzand 14,00
diverse gerookte vissoorten en toast

Avocado 14,50
gevuld met Hollandse garnalen en cocktailsaus

Tonijn 14,50
tataki van tonijn, gebakken gamba’s, soja en wasabi-mayonaise

 

LUNCH&DINER Warme gerechten
Onze warme gerechten worden geserveerd 

met daggroenten, aardappelsalade en frites.

Vlees 

Hollandse paardenbiefstuk (200 gram) 28,50
gebakken champignons en rode wijnsaus

Kogelbiefstuk (200 gram) 22,50
in boter gebakken en saus naar keuze:
pepersaus, champignonsaus of truffelsaus.
supplement eendenleverpaté 6,50

Runder entrecôte (200 gram) 24,50
gegrild en saus naar keuze:
pepersaus, champignonsaus of truffelsaus

Schnitzel (300 gram) 15,50
gebakken in roomboter met citroen en peterselie

Iberico varken (trio) 24,50
gebakken lomo, stoofvlees, krokant buikspek en gekonfijte knoflookjus 

Eendenborst 23,50
gebakken appel en balsamico stroop
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Soep 
 
Kreeftensoep  10,50

Verse tomatensoep  6,50

Kerrie-paddenstoelensoep  7,50

   



Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie/voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken helaas nooit 100% uit te sluiten.Vegetarisch? Zie de dinerkaart onder het kopje ‘Vegetarisch’ en alle gerechten met een     erbij.

Warme gerechten
Onze warme gerechten worden geserveerd  

met daggroenten, aardappelsalade en frites.

VIS 

Zeetong a la ‘meunière’ (500/600 gram) dagprijs
gebakken in roomboter

Zalmfilet 18,50
uit de oven met beurre blanc

Gamba’s in knoflook gebakken 22,50
pasta, basilicumpesto en rucola

Bretonse vissoep 16,50
rijk gevuld met diverse vissoorten, toast en rouille

Vegetarisch 
 
Gegratineerde geitenkaas 13,50
gegrilde groenten, rucola en honingdressing

Eierschotel Courzand 14,50
à la Chef

   

LUNCH&DINER

DESSERT
 
Dame Blanche 7,50
vanille ijs en warme chocoladesaus

Gemarineerde ananas 8,50
vanille ijs en witte chocolademousse 

Cheesecake 8,50
sorbetijs

Scroppino  9,50
appelsorbet en kaneel

Kaasplankje 12,50
diverse Nederlandse en buitenlandse kazen 
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Snacks tot sluitingstijd van de keuken

Brood – met 3 smeersels 5,50

Portie oude ‘Rotterdamsche’ kaas 8,00

Portie Hollandse paardenworst 7,50

Portie bitterballen – 8 stuks 6,00

Bittergarnituur – 12 stuks 10,25

Snacks 
Trek in wat lekkers?

Flammkuchen

Flammkuchen – spek, ui en kaas 8,50

Flammkuchen – zalm, ui, kaas en rucola 9,50

Flammkuchen – à la Chef         10,50

Brood met smeersels
Met wisselende smeersels

5,50




