


Vegetarisch? Zie de dinerkaart onder het kopje ‘Vegetarisch’ en alle gerechten met een     erbij.

Eiergerechten 
 
Uitsmijter – ham óf kaas    10,50

Havenuitsmijter – spek, ham en kaas   12,50

Boeren omelet – spek en groenten  12,50

Omelet Courzand – pikant gehakt en gamba’s   13,50

12 uurtje – vlees of vis   14,50

   

SANDWICHES 
keuze uit meergranen of wit stokbrood

 
Kaas de oude “Rotterdamsche”  8,50
stokbrood

Beenham 8,50  
stokbrood, “Rotterdamsche” krotenmosterd   

2 stuks bourgondische runderkroketten    9,50
stokbrood

2 stuks Hollandse garnalenkroketten     10,50
stokbrood

Ribeye sandwich (200 gram)  18,50
stokbrood, truffel mayonaise en salade 

Gerookte zalm   12,50
stokbrood, pittige mayonaise en cress
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Vegetarisch? Zie de dinerkaart onder het kopje ‘Vegetarisch’ en alle gerechten met een     erbij.

voorgerechten
 
Gamba’s en coquilles gebakken in de knoflookboter   15,50
 Conde Pinel Viura, Verdejo, Spanje 

Carpaccio Classico     12,50
 Conde Pinel Tempranillo, Spanje

Iberico ham, pesto, gedroogde tomaten en Piel de sapo meloen      18,50
 Caves d’Albret Cabernet Sauvignon, Merlot, Frankrijk

Vispalet van diverse gerookte vissoorten en garnalen     16,00
 Oropasso Garganega, Italië

Poké bowl vis     19,50

Poké bowl klein vega     11,50

Beef en sashimi combo     19,50
 Oude Kaap Sauvignon reserva, Sauvignon, Zuid Afrika
 Oude Kaap Shiraz reserva Shiraz, Zuid-Afrika

Parade van voorgerechten     17,50

 

LUNCH&DINER

Soep 
 
Romige kreeftensoep   13,50

Tomaten crèmesoep    7,50

Kokos-kerrie soep met champignons en bosui   9,50

   



maaltijd SALADES
 
Tataki tonijn  16,50
met gewokte biefstuk puntjes   

Geitenkaas   13,50
met snoeptomaten en walnoten-honing crumble

Risotto  13,50
met gamba’s, rode ui, komkommer, tomaat en pittige tomatensaus 

Carpaccio salade Classico    14,50

specials

Courzand specials
 
Rijk gevulde vissoep        14,50

Poké bowl vis                        19,50
 Oude Kaap Sauvignon reserva, Sauvignon, Zuid-Afrika

Kip of varkenshaas saté        16,50
met pindasaus, zoetzuur, gebakken uitjes, brood of friet 

Bal Courzand (300 gram)        12,50
boerenlandbrood en jus

Loempia of nasi speciaal         14,50
met saté, spiegelei en garnituur

Kogelbiefstuk          22,50
met gebakken champignons, roomboter jus, brood of friet
 Oude Kaap Shiraz reserva Shiraz, Zuid-Afrika  

Paardenbiefstuk            29,50
met roomboter jus, brood of friet
 Neropasso Corvina, Veronese, Italië  

Hamburger Courzand 100% rund             16,50
met “Rotterdamsche” kaas, tomaat, huisgemaakte BBQ-saus, spek en friet

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie/voedselintolerantie.



LUNCH&DINER
DESSERT
 
Dame Blanche 7,50

Vanille Crème Brûlée 9,50

Huisgemaakte cheesecake 9,50

Koffie compleet 6,50

Pavlova chocolade   9,50

Kaasplankje   8,50

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie/voedselintolerantie.



Courzandseweg 40 | 3089 PE | Rotterdam 
info@courzand.nl | 010 429 70 90

Snacks tot sluitingstijd van de keuken 21.00 uur

Brood – kruidenboter 5,50

Portie bitterballen – 8 stuks 7,00

Bittergarnituur – 12 stuks 10,25

Snacks 
Trek in wat lekkers?

Flammkuchen

Flammkuchen – spek, ui en kaas 10,50

Flammkuchen – zalm, ui, kaas en rucola 12,50

Flammkuchen – kip pesto         11,50

Rotterdamse havenplank 
Rotterdamse oude kaas, paardenworst, augurkjes, 

gehaktballetjes, friet en satesaus 22,50

Tapas plank  
Verschillende spaanse ham, fuet, knoflook brood, calamares, 

olijven en kippenpootjes 22,50

Aziatische plank  
Yakitori spiesjes, butterfly garnalen, gepaneerde kip, 

tempura groente en loempia’s (20 stuks) 24,50




