
Ontbijtplateau
Croissant met jam | spiegelei | ham | kaas | 
brood | verse jus d’orange

Briochebol ‘Nautique’ 
Scrambled eggs | truffelmayonaise | parmezaan

Briochebol bacon 
Scrambled eggs | bacon

LUNCH
Lunchplank ‘Vega’  
Tomatensoep | kaaskroket op brood |  
spiegelei met kaas 

Lunchplank ‘Van het land’
Tomatensoep | rundvleeskroket op brood | 
spiegelei met ham en kaas 

Lunchplank ‘Uit de zee’
Vissoep | garnalenkroket op brood |  
spiegelei met gerookte zalm

Vissoep uit Zandvoort  
Zalm | kabeljauw | mosselen |  
schaal- en schelpdieren | daily catched fish 

Tomatensoep
Pomodori tomaten | kruidenolie

‘Holtkamp’ kaaskroketten               
Old Amsterdam | ambachtelijk brood |  
Dijon mosterd

‘Holtkamp’ Amsterdamse kroketten 
Rundvlees | ambachtelijk brood |  
Dijon mosterd

Rundercarpaccio
Ambachtelijk brood | truffelmayonaise |  
mesclun | parmezaan

Gerookte zalm
Ambachtelijk brood | kappertjes | crème fraîche

Tuna melt 
Ambachtelijk brood | tonijn | cheddar |
kappertjes | mais

Hummus 
Ambachtelijk brood | gegrilde groenten

Burrata
Ambachtelijk brood | tomaat | pesto

DAY SPECIALS VAN 11 TOT 20 UUR

Angus club burger
Brioche brood | cheddar | sla |  
tomaat | piccalilly mayonaise | frites

Angus biefstuk
Rode wijnsaus | seizoensgroenten | 
keuze uit: gebakken aardappelen, 
frites of rijst

Fish & chips
Kabeljauw filet in bierbeslag |  
groene salade | remouladesaus | frites

Zeebaars 
Witte wijnsaus | broccolini |  
knolselderijpuree | keuze uit:  
gebakken aardappelen, frites of rijst

Kip saté  
Gemarineerde kip met soja & gember | 
satésaus | cassave | frites

Thaise curry
Kokos | verse groenten | jasmijnrijst | 
naanbrood | salade 

Wij serveren verse frites van FrietHoes 
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ONTBIJT TOT 12 UUR

VAN 11 TOT 16 UUR

Yoghurt bowl 
Griekse yoghurt | vers fruit

Croissant
Jam | roomboter

17.5

SALADES
Salade geitenkaas 
Bettine geitenkaas | dadels | croutons |  
honing-mosterddressing 

Caesar salade kip
Gemarineerde kip | ansjovis | scharrelei | 
parmezaan | zongedroogde tomaat  

Salade vis
Zalm | gamba’s | tonijn | kappertjes |  
kruidenmayonaise 

Salade carpaccio
Truffelmayonaise | parmezaan | pijnboompitjes 

VAN 11 TOT 20 UUR

Voedselallergie?  
In onze producten kunnen verschillende soorten allergenen aanwezig zijn.  

Heeft u een vraag over de samenstelling van een product? Vraag het een medewerker. We helpen u graag!
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