BURGERS & SATÉ

HET OUDE TOLHUYS

LUNCH &
BORREL

Surfers burger

SANDWICHES keuze uit robuust bruin of wit

BORRELPLANKEN ook om te delen voor het diner

Carpaccio sandwich

Kaas plank

11,00

15,50

Beyond-burger met zoet-zuur van komkommer,
Tomaat en mango-salsa. Geserveerd met frites
Tolhuys burger

15,00

Rundvlees burger, bacon, mozzarella, tomaat
balsamico mayonaise. Geserveerd met frites
Saté

17,50

Malse kippendij met saté-saus, cassave, gebakken
uitjes, zoetzuur van rode kool en geserveerd met frites

18,00

Truffelmayonaise, zongedroogde tomaat,

Fiore (koe), Caprimeira (geit), Manchego (schaap)

pijnboompitjes, rucola en Parmezaanse kaas

vijgenjam, druiven, toast

Citroen-munt hummus

8,00

Vlees plank

Libanees flatbread met citroen-munt hummus, avocado,

Proscuitto de Parma, duo van fuett ,

gegrilde groenten en kruidensla

spianata Romana, zuur, uiencompote, toast

Avocado

9,00

Vegetarische plank

18,00

18,00

Belegd met avocado, cottage cheese,

Trio van dips met brood, salade parelgort,

gepocheerd ei en tomaat

gegrilde courgette en aubergine, burrata caprese

Club sandwich

13,50

Tolhuys plank

19,50

Een selectie van onze kaas, vlees en vegetarische hapjes

Met kipfilet, bacon, komkommer, tomaat,
kerrie-mayonaise en geserveerd met frites
Rundvlees kroketten

8,50

Twee draadjesvlees kroketten met mosterd

LOADED FRIES
Zoete aardappel frites pulled chicken

Veganistische OMA BOBS kroketten + 1,00

9,50

Zoete aardappel pulled chicken en bbq-saus
Zoete aardappel frites Parmezaan

SOEP & SALADE

9,50

Zoete aardappel Parmezaan, pittige aïoli bosui

Soep van de dag

7,00

Vraag de wisselende soep, geserveerd met brood
Vegan bowl

14,50

Parelgort, citroen-munt hummus, avocado,
zoetzuur van rode kool en gemengde noten
Caesar salade

15,50

Romaanse salade, kip van de lavagrill, bacon, croutons,
gepocheerd ei, Parmezaanse kaas en Caesar dressing

FLAMMKUCHEN Keuze uit klein of groot

SNACKS
Portie frites met schil en mayonaise

4,50

Rundvlees bitterballen 8st.

8,50

Oma Bobs veganistische bitterballen 8st.

8,50

Panko garnalen met sweet-chilisaus 8st.

9,00

Kaastengels met sweet-chilisaus 8st.

9,00

Gemengd bittergarnituur 16st.

15,00

GEBAK

Pulled chicken, kaas, ui, bbq-saus

6,50 – 11,00

Prei, bacon, ui, pittige aïoli

6,00 – 10,00

Bourgondische appeltaart

4,75

Geitenkaas, tomaat, basilicum

6,50 – 11,00

Triple chocolat taart

5,00

Bosvruchten gebakje

5,00

HET OUDE TOLHUYS

DINER

VIS, VLEES & VEGETARISCH
Gnocchi

15,00

Groene asperge, cherrytomaat, bimi,
salie-truffelolie en Parmezaanse kaas

VOORAF

Saté

Brood met dips

5,50

Tapenade, hummus en kruidenboter

17,50

Kippendij met saté-saus, cassave, gebakken
uitjes, zoetzuur van rode kool. Geserveerd met frites

Burrata

9,50

Gegrilde dorade

Burrata, wilde tomaat, balsamico, basilicum, citroen

Hele gegrilde dorade met citroen, tijm

Carpaccio

en Maldon zout. Geserveerd met frites

11,00

Truffelmayonaise, zongedroogde tomaat,

Steak Frites

pijnboompitjes, rucola en Parmezaanse kaas

Gegrild en geserveerd met chimichurri en frites

Tonijn

19,50

21,50

9,50

Papadum, tonijn, avocado en wasabi mayonaise
TIP: Onze borrelplanken zijn uiterst geschikt om als vooraf
gezellig te delen met uw tafelgenoten.

LOADED FRIES
Zoete aardappel frites pulled chicken

9,50

Zoete aardappel pulled chicken en bbq-saus
Zoete aardappel frites Parmezaan

9,50

Zoete aardappel Parmezaan, pittige aïoli bosui

SOEP & SALADE
Soep van de dag

7,00

Vraag de wisselende soep, geserveerd met brood

GEBAK, DESSERT & IJS

Vegan bowl

Eton mess

14,50

5,00

Parelgort, citroen-munt hummus, avocado,

Meringue met aardbeien, slagroom en frambozensaus

zoetzuur van rode kool en gemengde noten

Sgroppino

Caesar salade

15,50

6,00

Cocktail van citroensorbet, vodka en prosecco

Romaanse salade, kip van de lavagrill, bacon, croutons,

Bonbons selectie van BLOM 5st.

5,00

gepocheerd ei, Parmezaanse kaas en Caesar dressing

Schatkistje

2,95

Slagroom

0,50

FLAMMKUCHEN Keuze uit klein of groot

Bolletje ijs.
Verkrijgbaar bij ons TuinHuys. Diverse smaken in

Pulled chicken, kaas, ui, bbq-saus

6,50 – 11,00

Prei, bacon, ui, pittige aïoli

6,00 – 10,00

Geitenkaas, tomaat, basilicum

6,50 – 11,00
ONZE GERECHTEN BEVATTEN ALLERGENEN.

BURGERS
Surfers burger

VOEDSEL ALLERGIE? INFORMEER ONZE MEDEWERKERS.
15,00

Beyond-burger met zoet-zuur van komkommer,
tomaat, mango-salsa. Geserveerd met frites
Tolhuys burger
Rundvlees burger, bacon, mozzarella, tomaat
balsamico mayonaise. Geserveerd met frites

Een hoorntje of beker.

15,00

