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MENUKAART

Lunch

Diner

TOSTI’S | BURGERS | BROODJES

UITSMIJTERS EN OMELETTEN

Alle tosti’s, burgers en broodjes worden geserveerd op bruin
of wit rustiek vloerbrood, tenzij anders vermeld.

VOORGERECHTEN

Alle uitsmijters en omeletten worden op bruin of wit
rustiek vloerbrood geserveerd.

Tosti ham & kaas
Achterham | jonge kaas

4.00

Uitsmijter
3 Eieren met keuze uit ham | kaas en/of spek

8.00

Tosti oude kaas & gember		
Oude kaas | gember

5.00

Uitsmijter Vermeer
3 Eieren | Serranoham | kaas | tomaat | ui

9.00

Tosti Vermeer
6.00
Serranoham | Tallegio | zongedroogde tomaten | tomatentapenade

Boeren omelet
3 Eieren | kaas | spek | diverse groenten

10.00

Pulled pork
Varkensvlees | koolsla | augurk | bbq saus

8.00

Noorse omelet
3 Eieren | gerookte zalm | rivierkreeft | spinazie | bosui

10.00

Carpaccio
Runderlende | truffelmayonaise | rucola

8.00

Kroketten
Twee kroketten | grove mosterdmayonaise

8.00

Tonijnsalade		
Huisgemaakt | komkommer | rode ui

8.00

Clubsandwich
Geroosterd brood | frisse spread | tomaat | komkommer
kipfilet | kaas | ei

8.00

(ver)Minder burger
Geserveerd op een hamburger broodje | 100 grams burger
spek | ui | tomaat | cheddar

12.00

(ver)Meer burger 		
15.00
Geserveerd op een hamburger broodje | twee 100 grams burgers
spek | ui | tomaat | cheddar
12-uurtje
12.00
Pomodori soep | kroket | mosterd | gebakken ei | kaas | achterham
Kinderboterham
Jam, chocoladepasta, kaas of achterham

1,50

SOEPEN

OESTER €1,50

11.00

Vittello tonato
Kalfsfricandeau | tonijn | kappertjes | bieslook
Peter Yealands Sauvignon Blanc

Italiaanse pomodorisoep
Tomaten | basilicumcrème

7.00

Pittige kerriesoep
Gele kerrie | akker paddenstoel | gamba’s

8.00

Bisque
Kreeft | rivierkreeft | cognacroom

9.00

Trio van soepjes
Pomodori | kerrie | bisque

12.00

17.00

Trio van meloen en ham
Soep | Parmaham | salade | Serranoham
gegrilde meloen | Ardennerham
Marques de Riscal Rueda

11.00

Steak Vermeer
Seizoensgroenten | saus naar keuze*
Carnivor Cabarnet Saauvignon

18.00

Sashimi Tataki
Verse tonijn | verse zalm | wakame | furikake | verse gember
Pazo das Bruxas Albrino

14.00

Pasta vongole
Verse linguine | vongole | olijfolie | verse knoflook | bieslook
Fabiano Rose Blush
Sliptong
2 Sliptongen | remouladesaus | frisse salade
Pazo das Bruxas Albrino

19.00

Pesce spada alla puttanesca
23.00
Zwaardvis (200 gram) | pittige saus van tomaat | olijven | ansjovis
Le Ciache Grillo

Wist je dat...

15.00

Vegetarisch weekgerecht		
Naar inspiratie van de chef
Domaine Bosquet Chardonay

Voor kinderen zijn de hoofdgerechten ook in
halve porties te bestellen!

Côte à l’os voor twee
Iers rundvlees (+/-500 gram) | maïskolf | gepofte aardappel
kruidenboter | chimichurri
Guigal Cotes du Rhone

10.00

39.00 (2p)

*Keuze uit: peper, champignon, rode port blauwschimmel of kruidenboter

Alle salades worden geserveerd met brood en huisgemaakte kruidenboter.
Carpaccio
Runderlende | Parmezaanse kaas | truffelmayonaise

13.00

Bij Vermeer
Avocado | maïs | tomaat | ei | paprika | geitenkaas

11.00

Caprese
Burrata | tomaat | olijfolie | Serrano krokantje | olijven

15.00

Alle gerechten zijn de hele dag te bestellen!

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met verse friet, tenzij anders vermeld.

16.00

SALADES

Wist je dat...

HOOFDGERECHTEN

Saté van varkenshaas
Atjar | kroepoek | Indonesische satésaus
Altos Ibericos Crianza

Alle soepen worden geserveerd met brood en huisgemaakte kruidenboter.

Niçoise
16.00
Tonijn | haricot verts | olijven | kappertjes | rode ui | gepocheerd ei

Elke zondag van 16.00 tot 18.00 uur

Carpaccio
Runderlende | truffelmayonaise | rucola | Parmezaanse kaas
olijven | zongedroogde tomaat
Cigno Pinot Grigio

DESSERTS

Dame Blanche 		
Vanille ijs | chocolade saus
Floralis

6.00

Crème brûlée
Vanille ijs | Bastogne crumble
Floralis

7.00

Aardbeien Romanoff
Verse aardbeien | aardbeien likeur | slagroom
Floralis

7.00

Cheesecake
Laat je verrassen | iedere maand anders
Floralis

7.00

Cannelloni van ananas
Ananas | ananasroom | mascarpone | karamel
Floralis

7.00

Kaasbordje
Diverse soorten kazen samengesteld door Fromagerie Guillaume
Kopke Rode Port of Lagavulin

proeven?
PROEVEN BIJ VERMEER (PER 2 PERSONEN)
Laat u verrassen door een selectie van onze gerechten.
Voorgerecht				
Hoofdgerecht				
Dessert				

22.00
36.00
14.50

Ook als menu te bestellen voor		

70.00

14.00

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

