Volg ons ook op

Lunchkaart
Bruine Bistrobollekes

DRIE GROOTMOEDERS STOOFVLEESKROKETJES en Zaanse mosterdmayonaise
OPA`S BEENHAM VAN DE PLANCHA met warme honing-mosterdschuim
TANTES BROODJE GEZOND met smeuïge oude kaas, kruidendip en een boel sla

of kijk op schippersrijk.nl
voor de laatste nieuwtjes!

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

Oerdesum brood uit de Houtoven

ALS SANDWICH GESERVEERD; BIJZONDER EN VOL VAN SMAAK!

GEDROOGDE RUNDER NAEGELHOUT mierikswortel & cornichons
CARPACCIO met Parmesan, rucola, pijnboompitjes & truffelmayonaise
EXCLUSIEF GEROOKTE VAN DEN KOMMER ZALM tuinkruidensaus, biet & bieslook
LAUWWARME GEITENKAAS zoete uiencompote, pecannoten & caramelappel

€ 9,50
€ 9,50
€ 12,50
€ 12,50

Hambourgers

CAPETOWN SPICY MANGO avocado & tamati met ‘n Afrikaans kruidendippie
NEW YORK AMERICAN ROAST-KRUIDEN big apple relish, grilled bacon & cheddar
LE HAVRE BRETONSE KRUIDEN camembert, calvadosappel & bloedworst
TOKIO JAPANSE KRUIDEN zwarte sesam & wasabi mayonaise
ROTJEKNORR dubbele Rotterdamse hamburgert met oude kaas, augurk,

gerookte ui & “warremmuh” mosterddip

Home Made Soepjes

REM`S DAGSOEP gewoon iedere dag een lekkere soep van de chef
TOSCAANSE TOMATENSOEP
DRIE MINI SOEPJES

€
€
€
€

8,50
8,50
9,50
8,50

€ 12,50

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
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Lunchkaart
Mini Lunchparades
KOMBUISJE

Keukenparade van twee stoofkroketjes, klein tomatensoepje, tostade ham-kaas,
huisgemaakte aardappelsalade, roastbeef met Zaanse mosterddip en een broodje

of kijk op schippersrijk.nl
voor de laatste nieuwtjes!

€ 10,50

HENGELAARTJE

€ 11,50
Een prettige bijvangst: spicy hot Argentijnse garnalen, gerookt zalm wrapje,
romige bisque, kabeljauwkroketje, tonijncocktailtje, ciabatta & toast on a stick		
KAASKOPJE
€ 11,50
Keeping it cheesy met mini kaasfonduetje, tostade cranberry camembert,
desembrood, ratatouille cocktailtje, paddenstoel-en-kaas-knolselderijkroketje

De Verzameling

(vanaf 2 personen)

De Verzameling

XXL

€ 14,50 p.p.

Onze beroemde én populaire plank van een meter samengesteld uit diverse koude en
warme lekkernijen: o.a. diverse charcuterie, carpaccio`s, gerookte zalm, garnaaltjes,
kaasfondue, croquettes, geitenkaaspasteitjes, soepjes en broodjes

(vanaf 2 personen)

€ 18,50 p.p.

Bovenstaande verzameling aangevuld met spicy hot Argentijnse garnaaltjes,
kreeftkroketjes, kreeftenbisque en dikke frieten!
Extra: Exclusief en zeldzaam portie Uitgeester gerookte paling, lauwwarm (50 gr.)
Extra: Een extra portie Belgische frites met mosterdmayonaise

€ 7,50
€ 2,50

Thuishavens

MAALTIJDSALADES OM AAN TE MEREN!

DUTCH HARBOUR

Crispy kabeljauw, garnaaltjes, krabmayonaise, gerookte biet, aardappel & kreeftenolie

€ 17,50

BRIGHTON BEACH
€ 16,00
No fish & chips in deze salade maar met Blue Stilton, appel, cranberry, en noten 		
UITGEEST
€ 17,50
Gewoon het beste van Jan van den Kommer, een eerlijke salade met gerookte zalm
& lauwwarme gerookte paling, ambachtelijk, zeldzaam en uniek
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Lunchkaart

of kijk op schippersrijk.nl
voor de laatste nieuwtjes!

Hoofdgerechten van de Grill
CHEF`S STEAK half ponder beef met rode wijnsaus
VARKENSHAAS SATÉ al 24 jaar met Rem’s eigen satésaus, kroepoek & gebakken uitjes
SATÉ VAN RUNDERSTEAK ook met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes
TOURNEDOS haasbiefstuk met Café de Paris hollandaise (150gr.)
LATIN RIB EYE met chimichurrie, spicy chipotle oil en gegrilde lime (350gr.)
AUSSIE STEAK down under met een stoere sucade en een pittig peperbessausje (200gr.)
CATCH OF THE DAY vraag het aan de bemanning

€ 18,50
€ 16,50
€ 17,50
€ 21,50
€ 21,50
€ 21,50
dagprijs

ALLE HOOFDGERECHTJES ZIJN MET BELGISCHE FRITES EN EEN KLEINE SALADE

Mini Gerechtjes voor Mini Mensjes

MINI TOMATENSOEPJE met een krokant broodje
TWEE MINI KROKETJES met een broodje
EEN KLEINE TOSTADE met ham & gesmolten kaas en natuurlijk ketchup
MINI PICKNICK: klein kroketje, mini tosti, mini tomatensoepje en een klein broodje
TWEE MINI SATEETJES met kroepoek en gebakken uitjes
VIER MINI KAASSOUFFLÉETJES
KLEIN KINDERBAKJE FRITES met mayonaise

€
€
€
€
€
€
€

3,00
4,50
2,50
5,50
4,00
3,25
1,00

Nagenieten met lekkere Sweeties

OP ONZE LOUNGE- EN SWEETIE KAART STAAN DE LEKKERSTE
HUISGEMAAKTE ZOETIGHEDEN!

Wij serveren de lunchkaart tussen 12.00 en 16.00uur
ALLERGIEËN OF DIEETWENSEN?
Vertel het onze bemanning!
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