ÉCHT EVEN SAMEN
Als je tegenover elkaar zit, bekijken jullie op
hetzelfde moment, dezelfde pagina. Bij Samen
delen wij namelijk graag onze menukaar t.
W il je, net als wij, bijdragen aan het Samen-gevoel?
Bewaar je telefoon dan tijdens het eten & drinken
in uw tas of broekzak.
Geniet van jullie moment, Samen.
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ÉCHT EVEN SAMEN

LUNCHKAART

WARM
TWEE KROKETTEN
op brood met mosterd 8.5
OMELET
met keuze uit 2 toppings:
ham / kaas / champignons 9.25
UITSMIJTER
met keuze uit 2 toppings:
ham / kaas / spek 9.25
GEGRILDE BEEFBURGER
(200 gram) met pulled pork
& bbq-saus, geser veerd
met friet & fritessaus 11.5
SAMEN COMBINATIE
tomatensoep, kroket op brood
& brood met huisgemaakte
eiersalade 12.75
TOAST
met gebakken champignons,
spek, ui & augurk 9.25
KIP SATÉ
met kroepoek 16.75
ANGUS BIEFSTUK
(200 gram) met gebakken
champignons 19

SAMEN DELEN
Een tafel gedekt voor twee om
één lunchgerecht samen te delen.
+1,50

LUNCH TOPPER
VAN DE MAAND

Buiten onze lunchkaar t om ser veren wij iedere
maand een andere ‘lunch topper ’. U vindt
onze ‘lunch topper ’ op ons aanbiedingsbord
voor ons restaurant of informeer ernaar bij
een van onze medewerkers.

CLUB SANDWICHES

11 : 15 - 16 : 15 UUR (DO : 21 : 00)

TOSTI
HAM & KAAS 4.75
GEROOKTE KIP
met sambal, kaas, tomaat
& rode ui 5.75
BRIE
met honing & walnoten 5.5
ZALM
met tomaat & ui 6

BELEGDE BOL
Keuze uit een Italiaanse bol
of waldkornbol.

BRIE
uit de oven met
honing & walnoten 9.5

CARPACCIO
met kruidenmayo
& Parmezaanse kaas 9.5

GEROOKTE KIP
met huisgemaakte eiersalade & spek 9.5

PIKANTE KIP
met paprika & ui 9.5

Bij alle club sandwiches heeft u keuze uit mais- of
meergranenbrood geser veerd met friet & fritessaus.

CARPACCIO
met kruidenmayo & Parmezaanse kaas 9.5

TONIJNSALADE
huisgemaakt 9.25
GEROOKTE ZALM
met kruidenkaas 9.75

GEROOKTE ZALM
met kruidenkaas & tomaat 9.75
TONIJNSALADE
huisgemaakt 9.25

+1,50

Een tafel gedekt voor twee om
één lunchgerecht samen te delen.
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LUNCHKAART

SALADES
GEITENKAAS SALADE
uit de oven met honing,
walnoten en spek 12.25

CARPACCIO SALADE
met Parmezaanse kaas,
balsamico dressing &
zongedroogde tomaat 12.5

OSSENHAASPUNTJES SALADE
met rode por tsaus &
champignons 13.25

GEBAKKEN GAMBA SALADE
met zongedroogde tomaat,
champignons & olijven 12.5

GEROOKTE ZALM SALADE
met honingmosterddressing,
tomaat & rode ui 12.75

Salades worden geser veerd
met mais- of meergranenbrood & boter.
Supplement friet & fritessaus
i.p.v. brood. + 1.5

VISTRIO SPECIAL
Twee broodjes belegd met
gerookte zalm & huisgemaakte
tonijnsalade, geser veerd met
Hollandse garnalensalade.

12.75

MEET THE VEGGIES

GEITENKAAS SALADE

uit de oven met honing & walnoten 11.95

TOSTI MET BRIE

met honing & walnoten 5.5

BOL GEZOND

met verse tomaat, kaas, sla en ei 9.5

VEGA BURGER

heerlijk én verantwoord 9.5

ÉCHT EVEN SAMEN

11 : 15 - 16 : 15 UUR (DO : 21 : 00)

SOEP
TOMATENSOEP
met room, geser veerd
met toast 5.5

SOEP VAN DE DAG
(vraag naar ons aanbod ),
geser veerd met toast 6.50

KIDS
PUNTZAK FRIET
met een kroket of frikandel 6.5

PANNENKOEK
om zelf te versieren! 5.5

KINDERBOX MET VERRASSING
frites & snack na keuze
met een f lesje limonade 6.5

W ij ser veren veel lunchgerechten
met ons versgebakken mais- en
meergranenbrood. Het brood
snijden wij zelf in heerlijke,
dikkere plakken. Hierdoor
krijgen onze lunchgerechten
een unieke smaak.

12.75
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SOEP

11 : 15 - 16 : 15 UUR (DO : 21 : 00)

HIGH
WINE / TEA / BEER
Samen genieten van een high tea, high wine of high beer.
W ij selecteren voor jullie een heerlijke combinatie
van theesoor ten, wijnen of bieren. Daarnaast verrassen we
jullie met diverse hapjes. Bekijk onze drankkaar t
voor verdere info!
WINE : 21.5 / TEA : 21.75 / BEER : 20.5
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WINE / TEA / BEER

HOOFDGERECHT

TONIJNSTEAK
& gamba’s van de grill 21

VIS

17 : 00 - 21 : 00 UUR (ZA : 22 : 00)

VOORGERECHT
VARKENSHAASSATÉ
met kroepoek 17.5

DINERKAART

BROOD
met huisgemaakte
kruidenboter & aioli 5.25

ZALMFILET
afgeblust met ketjap
& knof lookmarinade 22.50
SLIPTONGEN
2 stuks in roomboter gebakken 19.75

TONGFILET
met kreeftensaus 19.75
GAMBASALADE
gebakken met zongedroogde tomaat,
champignons & olijven 19

GEITENKAASSALADE
met honing en walnoten
uit de oven 16.25

VEGA
VARKENSHAAS
met brie & parmaham 19.75

VEGABURER
heerijk én verantwoord 16.75

GEVULDE PAPRIKA
met groenten, brie & walnoten 16.75

TORTILLAWRAP
met groenten, brie & walnoten 16.75

T-BONE STEAK
(450 gram) met kruidenboter 28.5

MIXED GRILL
kipf ilet, varkenshaas, biefstuk & spare rib
met knof looksaus 23

OSSENHAASSALADE
met rode por tsaus & champignons. 20.25

ANGUS BIEFSTUK XXL
(300 gram) van de grill met pepersaus 27.5

ANGUS BIEFSTUK
(200 gram) van de grill met pepersaus 21.5

TOURNEDOS
(225 gram) van de grill met rode por tsaus 24.5

SPARE RIBS
van de grill met zoete marinade & sesamzaad 17.5

KIPSCHNITZEL
huisgemaakt met saté- of champignonsaus 17.95

KIP SATÉ
met kroepoek 17.5

VARKENSHAASSATÉ XXL
met kroepoek 23

CARPACCIO
met balsamico dressing
& Parmezaanse kaas 11.25
CARPACCIO XXL
een extra grote por tie 21.5
GAMBA’S (8st .)
in tempura met chilidip 10.25
ZALMSALADE
met toast 9.5

TOMATENSOEP
met room, geser veerd
met toast 5.5
SOEP VAN DE DAG
(vraag naar ons aanbod ),
geser veerd met toast 6.5

Alle hoofdgerechten worden
geser veerd met salade, gebakken
aardappelpar ten of friet & fritessaus.
EXTRA SAUSJES
extra sausjes naar keuze 2.5
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IRISH COFFEE
koff ie met Irish whisky
& slagroom 7

WARME SPECIALS

17 : 00 - 21 : 00 UUR (ZA : 22 : 00)

Trakteer uzelf op iets lekkers
van onze drankenkaar t!

IS VOOR U “GEWOON”
AL GEK GENOEG?

‘SAMEN’ COFFEE
koff ie met Baileys
& slagroom 7

SPANISH COFFEE
koff ie met T ia Maria
& slagroom 7

FRENCH COFFEE
koff ie met Gran Marnier
& slagroom 7

ITALIAN COFFEE
koff ie met Amaretto
& slagroom 7

TOMATENSOEP
met broodstengel. 3.1

PUNTZAK FRIET
met kroket of frikandel 6.5

PANNENKOEK
om zelf te versieren! 5.5

KIPSATEETJE
met appelmoes & friet 8.5

KINDERIJSJE
met leuke meeneembeker 4.5

DESSERT
COUPE ROMANOFF
vanille-ijs, verse aardbeien & slagroom
(seizoensgebonden) 7

DAME BLANCHE
vanille-ijs met warme
chocoladesaus 7

COUPE OREO
vanille-ijs, Oreo koekjes
& karamelblokjes 7

COUPE “SAMEN”
met advocaat en
warme chocoaus 7

WARME BROWNIE
met vanille-ijs & slagroom 6.75
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