menukaart DE TURFVAART

12 uurtjes

LUNCH
12.00 - 15.00 uur

Heeft u een allergie? Laat het ons weten

Soepen
Pomodori soep 6.75
Tomatensoep | vleugje room
Romige mosterdsoep 7.75
Gerookte kip | ook vegetarisch te bestellen

tosti’s
(H)eerlijk molenbrood van bakkerij Mark Elias
Ham kaas 6.25
Tosti | beenham | kaas
Geitenkaas 7.75
Tosti | geitenkaas van de Bettinehoeve | walnoten | honing

boterhammen

(H)eerlijk molenbrood van bakkerij Mark Elias
12 uurtje vlees 12.75
Soep naar keuze | rundercarpaccio | gebakken eitje met
kaas | Bourgondiër kroket
12 uurtje vis 14.75
Soep naar keuze | gerookte zalm | bieslook roomkaas |
gebakken eitje met kaas | garnalenkroket

Rundercarpaccio 11.25
Van onze ambachtelijke Slagerij Jan Goos |
tapenade | zongedroogde tomaat | olijf | oude kaas |
pijnboompitjes | truffelmayonaise
Sailor 9.25
Sandwich | warme beenham | rode ui | komkommer |
tomaat | sla | ei | kruidenmayonaise | seasalt chips

Broodplank Leursche Vaart 6.50
Mediteraans brood | kruidenboter | aioli

Surf & Turf(vaart) 26.50
Gegrilde biefstuk van de haas | gemarineerde gamba’s |
knoflook jus

Zalm 8.25
Tosti | gerookte zalm | bieslook roomkaas

Romige mosterdsoep 7.75
Gerookte kip | ook vegetarisch te bestellen

De echte Wienerschnitzel uit Oostenrijk 16.75
250 gram | champignonsaus | of peperroomsaus

Beachclub Turfvaart 11.75
Sandwich | gerookte zalm | bieslook roomkaas | rode ui |
komkommer | tomaat | ei | sla | kruidenmayonaise |
seasalt chips
Trio van vis 13.50
Toast | gerookte zalm | gerookte paling | bestrooid met
Hollandse garnalen | cocktailsaus

KRoKETTErij
(H)eerlijk molenbrood van bakkerij Mark Elias
Verse friet i.p.v. brood meerprijs + 2.25
Twee kaaskroketten
Chilisaus

8.95

Twee garnalenkroketten 12.95
Kruidenmayonaise | cocktailsaus

Gehaktballen van Slagerij Jan Goos 11.75
Ambachtelijke warme gehaktballen in de jus

Maaltijd salades

Burgers

Salade warme geitenkaas 14.25
Geitenkaas van de Bettinehoeve | honing | zongedroogde
tomaat | olijf | stoofpeer | walnoten | balsamico dressing |
brood | boter

DESIGN BY

Voorgerechten en soepen worden geserveerd
met brood | kruidenboter

(H)eerlijk molenbrood van bakkerij Mark Elias

Twee kroketten van kroketterij de Bourgondiër 10.50
Kruidenmayonaise

Broodje falafel burger 12.75
Sla | onze befaamde saus | gefrituurde uienringen

Voorgerechten

Biefstuk van de haas 200 gram 28.50
Biefstuk van onze ambachtelijke Slagerij Jan Goos |
champignonsaus | of peperroomsaus | of gebakken champignons

17.00 - 20.00 uur

Ferry’s kipspies XL 19.75
Saté van kippendijen in huisgemaakte marinade | satésaus |
kroepoek | gebakken uitjes

Ferry’s kipsaté pannetje 11.75
Kippendijen in huisgemaakte marinade | satésaus |
kroepoek | gebakken uitjes

Broodje gegrilde Goos burger 12.75
USA burger van onze ambachtelijke Slagerij Jan Goos |
sla | onze befaamde saus | gefrituurde uienringen

Heeft u een allergie? Laat het ons weten

Maaltijdsoep van de Havenmeester 17.75
Romige vissoep | zalm | kabeljauw | zeewolf | scampi’s |
Hollandse garnaaltjes | mosselen |brood en rouille dip |
(hierbij wordt geen friet geserveerd)

Pomodori soep 6.75
Tomatensoep | vleugje room

Visserij

(H)eerlijk molenbrood van bakkerij Mark Elias
Uitsmijter 9.75
Beenham | kaas | ook vegetarisch te bestellen

DINER

Verse friet i.p.v. brood meerprijs + 2.25

Salade Turfvaart 16.25
Gamba’s | gerookte zalm | komkommer | tomaat | rode ui |
chilisaus | brood | boter
Salade gemarineerde kip “van mijn vader” 15.25
Gemarineerde kip | komkommer | tomaat | ei | ui |
chilisaus | brood | boter

De echte Wienerschnitzel XXL uit Oostenrijk 26.50
500 gram | champignonsaus | of peperroomsaus

Rundercarpaccio 11.25
Van onze ambachtelijke Slagerij Jan Goos |
tapenade | zongedroogde tomaat | olijf | oude kaas |
pijnboompitjes | truffelmayonaise

Huisbereide spare ribs 22.50
Knoflooksaus | smokey BBQ saus

Hollandse garnalen cocktail
Cocktailsaus

Zalm teriyaki 23.50
Gemarineerde zalmfilet | teriyaki | sesam

13.25

Trio van vis 13.50
Toast | gerookte zalm | gerookte paling | bestrooid met
Hollandse garnalen | cocktailsaus

Gehaktballen van Slagerij Jan Goos 15.75
Ambachtelijke warme gehaktballen in de jus

Scampi in look
Knoflook jus

maaltijd salades

11.50

Geitenkaas op een bedje van sla 9.75
Warme geitenkaas van de Bettinehoeve | honing |
zongedroogde tomaat | olijf | stoofpeer | walnoten |
balsamico dressing

Verse friet i.p.v. brood meerprijs + 2.25
Salade warme geitenkaas 14.25
Geitenkaas van de Bettinehoeve | honing |
zongedroogde tomaat | olijf | stoofpeer | walnoten |
balsamicodressing | brood | boter

hoofdGERECHTEN

Salade Turfvaart 16.25
Gamba’s | gerookte zalm | komkommer | tomaat | ui |
chilisaus | brood | boter

Hoofdgerechten worden geserveerd met
verse friet | mayonaise | salade

Broodje gegrilde Goos burger 14.50
USA burger van onze ambachtelijke Slagerij Jan Goos |
sla | onze befaamde saus | gefrituurde uienringen
Broodje falafel burger 14.50
Sla | onze befaamde saus | gefrituurde uienringen
Vegetarische bami goreng
14.75
Met diverse groenten | atjar | satésaus | gebakken uitjes |
cassave kroepoek

Salade gemarineerde kip “van mijn vader” 15.25
Gemarineerde kip | komkommer | tomaat | ei | ui |
chilisaus | brood | boter

Kleine matrozen
Tot 12 jaar
Tomatensoepje
Broodje

4.75

Pannenkoek 5.75
Stroop | suiker
Poffertjes 5.75
Poedersuiker | boter

“RECREATIEF NATUURLIJK!”

Spare ribs 9.95
Knoflooksaus | smokey BBQ saus |
frietjes | mayonaise
Kroket | frikandel |
kipnuggets 6.75
Keuze uit 1 van de 3 snacks
Frietjes | mayonaise | appelmoes

