Voorgerechten

Gamba salade
€ 7,00
Salade met gamba’s gebakken in kruidenboter,
zongedroogde tomaat, kappertjes en cocktaildressing.
Calamaris
€ 7,00
Met aioli.
Seizoensoep
€ 5,50
Wisselende seizoensoep.
Plankje brood, vers afgebakken
€ 6,30
Geserveerd met kruidenboter, aioli en pesto-kaasdip.

Maaltijdsalades
Salade met kip
€ 11,00
Verse salade met gebakken kip en vinaigrette
dressing.
Salade met geitenkaas uit de oven
€ 11,00
Verse salade met geitenkaas uit de oven (met
of zonder bacon) en honing-mosterd dressing.
Bovenstaande salades zijn huisgemaakt en gevuld met
tomaat, komkommer, cashewnoten, rozijnen, olijven en
knapperige croutons.
Salade met gerookte zalm
€ 12,50
Verse salade met gerookte zalm, kappertjes en
kaas-pesto dressing.
Salade met carpaccio
€ 11,00
Verse salade met carpaccio, truffelmayonaise,
kappertjes, oude kaas en pijnboompitten.

Hoofdgerechten

Kipsaté
€ 13,00
Kipsaté X Large
€ 18,50
Kippendijen gemarineerd in ketjap en knoflook.
Spareribs
€ 15,00
X Large spareribs (2 racks)
€ 21,00
Pittig of zoet gemarineerd.
Bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met
(twister)frites en salade of gebakken groenten.
Runderstoofpotje met frites
€ 16,00

Dagschotel wisselende prijs

Menukaart
17.00 – 21.30 uur

Bijgerechten

Portie frites
Portie twister frites
Salade/Gebakken groenten

€ 3,30
€ 3,80
€ 4,50

Home made hamburgers

Huisgemaakt van 100% puur Limousin rundvlees.
Classic Hamburger
€
De klassieke burger.
Cheeseburger
€
Met cheddarkaas.
Poolcafé Delfshavenburger
€
Met brie, bacon en gebakken uitjes.
Mexican style burger
€
Met cheddarkaas, jalapeñopepers, gebakken ui
en paprika.
Portobello burger
€
Met gebakken portobello, ui, cheddarkaas
en afgetopt met chilipoeder.
Baconburger
€
Met bacon, cheddarkaas en gebakken uitjes.
French Delight
€
Met Bleu d ’Auvergne kaas en mangochutney.
Rotterdamburger
€
Met oude Rotterdamse kaas, bacon en
jalapeñopepers.
Italiaanse burger
€
Met mozzarella, zongedroogde tomaatjes en
pesto.
Zoetegeitburger
€
Met geitenkaas, bacon en appelstroop.
Burger van de Maand
€
X Large burger (300 gram), meerprijs
€
Vegaburger
€
Gebakken portobello met knoflook, olijfolie en
azijn. Afgemaakt met pesto en mozzarella.
Geitenkaasburger
€
Met geitenkaas, cashewnoten en jalapeñopepers.
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Nagerechten
Dame Blanche
€ 5,70
Drie bolletjes vanille-ijs overgoten met chocoladesaus
en slagroom.
Coupe Poolcafé Delfshaven
€ 6,80
Coupe met chocolade-, vanille- en aardbeienijs
met frambozen- en chocoladesaus.
Appelplaatkoek
€ 3,20
Met slagroom
+ € 0,70
Kaasplankje
€ 9,00
Plankje met verschillende luxe kazen, geserveerd met
appelstroop en brood.

