LUNCH
SANDWICHES

ma - di - wo: 12.00 - 20.00 uur
do - vr: 12.00 - 21.00 uur

op boerenland brood

MAALTIJD SALADES
Vis salade

12,50

met makreel en zalm

Kaas

6,50

Geitenkaas salade

9,50

Beenham

6,50

Thaise salade

9,00

Brie

7,50

Ceasar salade

13,50

‘de oude Rotterdamsche’
met ‘de Rotterdamsche’ krotenmosterd
met gebakken spekjes, ui, honing en champignons

Runderkroketten

7,95

Garnalenkroketten

9,95

2 stuks bourgondische kroketten
2 stuks met Hollandse garnalen

Huisgemaakte vissalade

10,95

Club sandwich

11,95

Gerookte zalm

10,50

seizoensgebonden aanbod

met geroosterde kip, krokant spek, tomaat, gekookt ei en een licht pittige mayonaise
met kappertjes en ui

gegratineerd met walnoten-honing crumble
lauwwarme salade met gamba’s, rode ui, komkommer, tomaat, koriander
en oosterse dressing
met gerookte kip, Parmezaanse kaas, ansjovis en knapperige croutons

Courzand Specials
Varkenshaassaté

13,50

Kipsaté

12,50

met pindasaus, zoetzuur, gebakken uitjes, brood en/of frites
met pindasaus, zoetzuur, gebakken uitjes, brood en/of frites

Bal Courzand (300 gram)
met brood

Eiergerechten

Loempia speciaal

13,25

Nasi Courzand

15,25

Kogelbiefstuk

17,95

met kipsaté, spiegelei en garnituur

Haven uitsmijter – met spek, ham en kaas		

8,50

Uitsmijter ham/kaas		

8,00

9,50

met twee stokjes kipsaté, spiegelei en garnituur

Uitsmijter ham		

7,50

met gebakken champignons, verse jus en brood

Uitsmijter kaas		

7,50

Wrap chili con carne

10,95

Omelet Courzand – met pikant gehakt		

9,50

Omelet naturel		

6,50

Hamburger Courzand

16,50

met yoghurt saus

100% rund met Rotterdamsche kaas, tomaat, huisgemaakte bbq-saus, spek en frites

12 uurtje Vlees

12 uurtje VIS

gebakken ei, ham en/of kaas, rundvleeskroket en soep
10,50

gebakken ei, zalm en/of vissalade, garnalenkroket en visbouillon
12,50

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

erbij.

Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie/voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken helaas nooit 100% uit te sluiten.

Snacks

Trek in wat lekkers?

Snacks

tot sluitingstijd van de keuken

Brood – met 3 smeersels

5,50

Portie oude kaas

8,00

Portie gedroogde worst

7,50

Portie bitterballen – 8 stuks

6,00

Bittergarnituur – 12 stuks

10,25

Flammkuchen
Flammkuchen origineel – met spek, ui en kaas

8,50

Flammkuchen zalm – met zalm, ui, kaas en rucola

9,50
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