LUNCH
SOEP
Soep van de chef
Tomatensoep (v)

6,50
6,50

Westfries Boerenlandbrood - smeersels

6,50

WIT OF BRUIN WESTFRIES BOERENLANDBROOD
Tosti (v) - pesto - tomaat - kaas

5,50

Tosti - ham - kaas

5,00

Tonijnsalade - rode ui - paprika - kappertjes

9,50

Carpaccio, gerookt van Slagerij Groot
pesto - paprika - venkel - Parmezaan

10,50

Gerookte zalm - citroen-dillemayonaise - rode ui

9,50

Gerookte kip - bacon - kerriemayo - focaccia

8,50

Focaccia vitello
kalfsvlees - tonijncrème

9,50

Oudhollandse geitenkaas (v) - balsamico - zontomaat

8,00

Eiersalade (ook vega mogelijk)
huisgemaakt - spek

9,25

Twee bourgondische rundvleeskroketten

8,00

Uitsmijter boerenham en/of boerenkaas

7,75

Flammkuchen (ook vega mogelijk)
flinterdunne krokante bodem met:
gemarineerde kippendij - paddenstoelen - ui - kaas

8,50

12-uurtje bij Van Dis
tomatensoepje - broodje zalm - broodje carpaccio - broodje gebakken ei

10,25

Van Dis burger
gekruid rundvlees - chilimayo - gemarineerde tomaat - brioche bol

12,50

SALADE

KLEIN

Salade carpaccio van Slagerij Groot
pesto - geroosterde paprika - venkel - Parmezaan

13,50 17,00

Spinazie salade (v)
spinazie - feta - pistachenoten - granaatappel - sinaasappel

12,00 15,50

Gerookte vissalade
Schotse zalm - makreel - garnalen - appelyoghurtdressing

13,50 17,00

TIP!
High Tea Van Dis (inclusief vier theesoorten)
High Wine Van Dis (3 glazen wijn en bijpassende hapjes)
High Beer Van Dis (3 glazen bier met mannenhappen)
Graag vooraf reserveren

Heeft u een allergie, meld het ons! - Pinnen ja graag!

23,50
27,50
27,50

DINER

VOORAF
Westfries Boerenlandbrood met smeersels

6,50

Flammkuchen (vegetarisch mogelijk)
flinterdunne krokante bodem met:
gemarineerde kippendij - paddenstoelen - ui - kaas

8,50

Gerookte Schotse zalm
zalm - gekonfijte venkel - saffraancrème - maanzaadkrokant

12,00

Carpaccio van Slagerij Groot
truffelmayo - geroosterde paprika - venkel - Parmezaan

12,00

Vitello tonnato
kalfsvlees - hartige wentelteef - tonijncrème - gefrituurde kappertjes

10,50

Tarte tatin (v)
tomaat - basilicum - balsamico - stilton blue

9,50

Garnalen springrol
gefrituurde garnalen - gegrilde bosui - gele curry yoghurt dip

10,75

SOEPEN
Soep van de chef
Tomatensoep (v)

6,50
6,50

SALADES

VOOR

HOOFD

Salade carpaccio van Slagerij Groot
truffelmayo - geroosterde paprika - venkel - Parmezaan

13,50

17,00

Spinazie salade (v)
spinazie - feta - pistachenoten - granaatappel - sinaasappel

12,00

15,50

Gerookte vissalade
Schotse zalm - makreel - garnalen - appelyoghurtdressing

13,50

17,00

HOOFDGERECHTEN - geserveerd met friet
Red curry pie (v)
rode curry - groenten - kokos - wilde rijst

19,00

Snoekbaarsfilet
polentakoekje - seizoensgroenten - bieslook beurre blanc

23,00

Vis van de dag
wat het seizoen ons biedt

23,50

Kalfsstaartstuk
zacht gegaard - rosé kalfsvlees - wortelcrème - schorseneer - kalfsjus

22,50

Tamme eendenborst
gepofte appel - knolcrème - appelstrooplak

21,00

Flat iron steak
aardappelwafel - seizoensgroenten - truffelroomjus

23,50

Van Dis burger
gekruid rundvlees - chilimayo - gemarineerde tomaat - brioche bol

17,50

Wij serveren oerfriet bij alle hoofdgerechten
Voor de kinderen:
Kinderburger Van Dis

9,50

Kroket met friet

8,50

Biefstuk met friet

11,00

Meld het ons!

Dagvis met friet

11,00

Pinnen? Ja graag!

Allergieën?

NA
Hot fudge brownie
vanille-ijs

8,50

Proeverij Van Dis
gekarameliseerde bananencake - spicy pompoen crème brûlée
jägermeister-kokospudding

10,50

Panna cotta
vanille - darkrum - gemarineerde ananas - butterscotch ijs

8,50

Yoghurt bombe
yoghurtparfait - passievrucht - grapefruit

8,50

Dessertwijn per glas

6,50

Voor bij de koffie
Vier "mini" huisgemaakte zoetigheden

5,00

Koffies
Franse Koffie
Italiaanse Koffie
Spaanse Koffie
Ierse Koffie
Van Dis Koffie (met notensiroop), alcoholvrij
Caffe mocha (met echte chocoladesaus), alcoholvrij

6,50
6,50
6,50
6,50
3,50
3,50

per glasper fles
Witte wijn per glas
Chardonnay-Viognier - FR
Trebbiano - IT
Pinot Grigio - IT
Kaiserschoppen - DE (zoet)

4,50
4,50
4,75
4,50

23,50
23,50
25,00

Rode wijn per glas
Sangiovese - IT
Primitivo - IT
Merlot - FR
Corvina - IT

4,50
4,75
4,75
5,00

23,50
25,00
25,00
26,00

Rosé per glas
Syrah - FR

4,50

23,50

Dessertwijn per glas

6,50

Witte wijn per fles
Riesling - Stauff - DE
Sauvignon Blanc - Dupuy - Pouilly Fume - FR
Chardonnay - Jamieson - VS
Garganega - Massimago - IT

35,00
47,50
35,00
42,50

Rode wijn per fles
Syrah - Baglio le Mole - IT
Pinot Noir - Esser - VS
Zinfandel - Jamieson - VS
Malbec - Adelante - AR

30,00
45,00
37,50
32,50

