
 
 
 

Lunchgerechten 
Naar keuze wit of bruin brood met: 
Gesmolten brie      €  7,00 
Brie uit de oven met pesto en tomaat. 
Poolcafé Delfshaven Sandwich   €  8,00  
met kaas, ham, spek, gebakken ei, sla,   
tomaat, komkommer en mayonaise. 
Carpaccio      €  8,50 
Carpaccio met oude kaas, kappertjes, 
pijnboompitten en truffelmayonaise.  
Kwekkeboom croquetten    €  7,00 
Keuze uit rundvlees of groente.  
Rotterdamse oude kaas                            €  6,00 
Rotterdamse oude kaas met sla, tomaat en 
komkommer. 
Tonijnsalade op brood     €  7,50 
Huisgemaakte tonijnsalade        
Broodje gerookte zalm    €  8,00 
Gerookte zalm met pesto-oude kaas crème. 
Kipsaté         € 10,00 
Met brood of frites.  
Uitsmijter of Omelet 
Naturel               €  5,50 
Met kaas, ham of bacon              €  6,50 
Met ham en kaas of bacon en kaas  €  7,50 
Met gerookte zalm     €  9,00 
Tosti’s 
Tosti kaas     €  3,80 
Tosti ham – kaas    €  3,80 
Tosti brie-geitenkaas    €  4,50 
Tosti mozzarella, pesto en tomaat    €  4,80 

Snacks 
Warm bittergarnituur (12 stuks)   € 11,50 
Mini-frikadellen, bitterballen, kaastengels, 
vlammetjes, kipnuggets en vegetarische 
loempia’s. 
Nacho’s      €  7,50 
Nacho’s met cheddar, chilisaus, crème frâiche en 
jalapeñopepers. 
Plankje brood, vers afgebakken   € 6,50 
Geserveerd met kruidenboter, aioli en 
pesto-kaasdip. 
Kwekkeboom bitterballen ( 7 stuks)  €  5,60 
Mini frikadellen  ( 7 stuks)   €  4,30 
Kipnuggets  ( 7 stuks)    €  4,30 
Vlammetjes ( 7 stuks)    €  6,40 
Kaastengels ( 7 stuks)    €  6,40 
Vegetarische loempia’s ( 7 stuks)  €  4,30 
Butterfly garnalen (7 stuks)   €  6,40 
Kalamata olijven         €  4,30 
Notenmix     €  2,20 
 

Home made hamburgers 
Huisgemaakt van 100% puur Limousin rundvlees. 
Classic Hamburger    €  8,00 
De klassieke burger. 
Cheeseburger      €  8,50 
Met cheddarkaas. 
Poolcafé Delfshavenburger   €  9,20 
Met brie, bacon en gebakken uitjes.   
Mexican style burger    €  9,20 
Met cheddarkaas, jalapeñopepers, gebakken ui 
en paprika. 
Portobello burger    €  9,20  
Met gebakken portobello, ui, cheddarkaas  
en afgetopt met chilipoeder.     
Baconburger     €  9,20 
Met bacon, cheddarkaas en gebakken uitjes. 
French Delight     €  9,20  
Met Bleu d ’Auvergne kaas en mangochutney. 
Rotterdamburger    €  9,20 
Met oude Rotterdamse kaas, bacon en  
jalapeñopepers. 
Italiaanse burger    €  9,20 
Met mozzarella, zongedroogde tomaatjes en 
pesto. 
Zoetegeitburger              €  9,20 
Met geitenkaas, bacon en appelstroop. 
Burger van de Maand      €  9,20 
X Large burger (300 gram), meerprijs  €  6,00 
Vegaburger     €  9,20 
Gebakken portobello met knoflook, olijfolie en 
azijn. Afgemaakt met pesto en mozzarella. 
Geitenkaasburger ( vega)    €  9,20 
Met geitenkaas, cashewnoten en jalapeñopepers. 

 
Bijgerechten 
Portie frites     €  3,30 
Portie twister frites    €  3,80 
Salade/Gebakken groenten   €  4,50 

Lunchkaart 
12.00 – 17.00 uur 

        


