HET OUDE TOLHUYS

TACO’S soft shell

LUNCH

kies uit de onderstaande taco’s.

Dagelijks tot 16.00uur

BBQ pulled pork met picco de gallo

5,00

Pittige garnalen met mango-salsa

5,00

Zoete aardappel met bonen en avocado

5,00

ZOMERSE FAVORIETEN
SANDWICHES boerenbrood wit of volkoren
Avocado

Steak bavette
7,50

150 gram, chimichurri en limoen

belegd met avocado, cottage cheese,

Gerookte knolselderij

gepocheerd ei en tomaat

huis gerookt, jus van eekhoorntjesbrood,

Steak sandwich

9,00

12,00

Dorade

12,00
14,00

dorade van de grill, chorizo-salsa

gegrilde bavette, gekarameliseerde ui, sla,
mierikswortel crème en frites
Classic Club sandwich

10,50

met krokant gebakken spek, kipfilet, komkommer,

SNACKS & SIDES verkrijgbaar tot in de late uurtjes!

tomaat, frites en kerrie-mayonaise

Brood met dips

5,00

Zoete aardappel frites BBQ pulled pork

8,00

Zoete aardappel frites koriander-Parmezaan

8,00

Van Dobben bitterballen rund 8st.

8,00

Oma Bobs vegetarische bitterballen 8st.

8,00

Kaastengels 8st.

8,00

SALADES met linzen en quinoa
BBQ perzik

13,50

met gegrilde perzik, zachte burrata en koriander pesto
Gegrilde kip

13,50

kip van de lavagrill met mango, tomaat en vinaigrette

Charcuterieplank met kaas, worst en olijven p.p. 8,00
Samen genieten van lekkere kazen,

BURGERS geserveerd met Frites uit Zuyd
Surfers Burger

diverse worstsoorten, olijven en vers brood.
14,00

alom bekende Beyond-burger met avocado,

GEBAK & IJS

tomaat & mango-salsa.
Tolhuys Burger

14,00

rundvlees burger, bacon, mozzarella,
balsamico mayonaise.

Huisgemaakte appeltaart

4,50

Triple Chocolat taart glutenvrij

4,50

Bosvruchten gebakje, lactose vrij

4,50

Ijsbol naar keuze, meerdere bollen mogelijk

1,20

vraag naar de smaken van het seizoen.
ONZE GERECHTEN BEVATTEN ALLERGENEN.

Kinderijsje

3,00

VOEDSEL ALLERGIE? INFORMEER ONZE MEDEWERKERS.

Toefje Slagroom

0,30

CATCH OF THE DAY

HET OUDE TOLHUYS

Vis van het seizoen

DINER

dagprijs

met zorg geselecteerde en dagverse hele vis
Dorade

14,00

dorade van de grill met rozemarijn en chorizo-salsa

VEGETARISCH

Dagelijks vanaf 16.00uur

Gerookte knolselderij

VOORAF

& BITES

12,00

huis gerookt, jus van eekhoorntjes brood
SUP-SUP Burger

Brood met dips

5,00

Rib fingers

8,00

14,00

Beyond meat burger met avocado,
tomaat & mango-salsa. Geserveerd met Frites uit Zuyd

van de Green-egg met BBQ saus
Zoete aardappel frites pulled pork

8,00

zoete aardappel pulled pork en BBQ saus
Zoete aardappel frites vegetarisch

8,00

zoete aardappel Parmezaan & koriander
Charcuterieplank p.p.

8,00

combinatie van smaakvolle kazen,

5,00
5,00

met mango salsa
5,00
13,00

keuze maken moeilijk? Neem ze alle drie:
pulled pork, pittige garnalen en zoete aardappel taco

SALADES met linzen en quinoa
13,50

langzaam gegaard kalfsvlees
12,50
14,00

balsamico-mayonaise, met Frites uit Zuyd
Daily Roast

dagprijs

een wisselend vleesgerecht

BIJGERECHTEN

& EXTRA’S

TIP! Verse Frites uit Zuyd met mayonaise

4,90

Groene asperges, amandel

5,00

Hele maiskolf met aïoli

5,00

Gegrilde watermeloen en feta

4,50

Bloemkool-aardappel salade

4,00

Venkel-komkommer salade, Oosterse dressing 4,00
Gepofte zoete aardappel met harissa en kaas

gegrilde perzik, burrata en koriander pesto
Gegrilde kip

12,50

Apart te bestellen bij uw hoofdgerecht of als tussendoortje

met avocado

BBQ perzik

Rendang

rundvlees burger, bacon, mozzarella,

met picco de gallo

Taco LOVERS

200 gram, medium-rare, chimichurri en limoen

Tolhuys burger

vooraf, om te delen of als hoofdgerecht

Zoete aardappel soft taco

14,00

geroosterde halve kip met BBQ-saus

TACO’S soft shell

Pittige garnalen soft shell taco

Steak bavette

BBQ-Chicken

diverse worstsoorten, olijven en vers brood

Soft taco BBQ pulled pork

VLEES GERECHTEN

13,50

kip van de lavagrill ,met mango, tomaat en vinaigrette

4,00

DESSERT
Summer Love

5,00

verse aardbeien met Marsala mascarpone
ONZE GERECHTEN BEVATTEN ALLERGENEN.
VOEDSEL ALLERGIE? INFORMEER ONZE MEDEWERKERS.

Sweet & Sour

6,00

citroen merengue tartelette
Bolletje Ijs naar keuze

1,20

