
Onderstaande gerechten zijn te bestellen tussen 11:30 en 16:30 uur 

Soepen (geserveerd met stokbrood en roomboter) 
Tomatensoep € 4,75 
Stevige huisgemaakte tomatensoep met een vleugje room, bieslook en gehaktballetjes 

Soep van de week €4,50 
altijd weer een verrassing 

Chef's specialiteitensoep € 5,50 
 

Salades (geserveerd met stokbrood en roomboter) 
Salade "Havenzicht" € 8,95 
frisse salade met gerookte kip, fêta kaas, spekjes, gemengde luxe noten en een knoflookdressing 

Carpaccio van ossenhaas € 9,95 
flinterdun gesneden ossenhaas met een basilicumdressing, bieslook, old Amsterdam, spekjes en 

pijnboompitjes 

Salade met Lauwwarme Geitenkaas € 9,25 
gegarneerd met een honing-mosterd dressing, zongedroogde tomaat en gemengde luxe noten 

Vissalade € 9,50 
bestaande uit gerookte zalm, makreel en tonijnsalade. Geserveerd met kappertjes, rode ui, cherry 

tomaat en een frisse dressing 

 

  



Warme gerechten 
 

Huisgemaakte Satéspies € 10,00 
Met kroepoek en stokbrood 

Twee Kwekkeboom kroketten € 7,00 
Met brood en mosterd 

 

Broodje gegrilde kipfilet € 7,25 
met spek, ui tomaat en chillisaus 

Broodje lauwwarme brie € 5,25 
met luxe noten, honing,zongedroogde tomaat en een honing-mosterdsaus 

Twaalf uurtje € 8,95 
kopje tomatensoep met een kroket, mosterd, 3 sneetjes brood en een plakje ham en kaas 

Biefstuk van de haas € 19,50 
geserveerd op brood met een saus naar keuze 

broodje warm vlees € 4,75 
op een zacht bolletje met satésaus en krokante uitjes 

 

Tosti's Wit of bruin brood, of (tegen meerprijs) boerenbrood, geserveerd met een bakje currysaus 
 

Ham/Kaas € 3,00 

Oude Kaas/Salami € 3,25 

Hawaï € 3,50 

Ham/Kaas/Tomaat € 3,25 

Geitenkaas/Honing € 4,75 
Met honing/mosterd/thijm saus  



Eiergerechten Van 3 eieren, geserveerd op 2 sneeën wit of bruin brood, of (tegen meerprijs) op boerenbrood. 
Uitsmijter Ham/Kaas € 6,75 

Uitsmijter Oude Kaas/Salami € 7,00 

Uitsmijter Spek/Ui € 6,75 

Uitsmijter Champignons/Spek € 6,75 

Uitsmijter "Havenzicht" € 7,75 
Spekjes, tomaat, ui, champignons, ham en kaas 

 

Omelet Ham/Kaas € 7,75 

Omelet Champignons/spek € 7,75 

Omelet Gerookte Zalm € 8,00 

Boerenomelet (VEGA) € 7,75 

Omelet "Havenzicht" € 8,75 
Spekjes, tomaat, ui, champignons, ham en kaas 

 

 

 

  



Broodjes Witte of Bruine Petit pain of Boerenbrood 
 

Tonijnsalade € 5,75 
Met rode ui, kappertjes, ei, augurk en zongedroogde tomaat 

Gerookte ham € 5,00 
Met roomkaas en zongedroogde tomaat 

Oude of Jonge Kaas € 4,00 
Met komkommer en tomaat 

Gerookte Kipfilet € 5,25 
Met pijnboompitjes, bieslook en een kerriemayonaise 

Gerookte Zalm € 6,25 
Met kappertjes, rode ui en een mosterd-dille mayonaise 

Gezond € 5,25 
Ham en kaas met komkommer, tomaat, wortel, rode ui, ei en remoullade 

Carpaccio € 7,00 
Met pijnboompitjes, spekjes, old amsterdam en basilicumdressing 

Worstenbroodje € 1,95 
Met currysaus 

Wraps 
 

Wrap met zalm € 7,75 
gerookte zalm, sla, cherrytomaat, rode ui, kappertjes en een mosterd-dille dressing 

Wrap met gerookte kip € 7,75 
gerookte kip, sla, cherrytomaat, rode ui, komkommer en een kerriemayonaise 


