Afhaalmenu Aan de Kade
Bel 035 208 29 18 om te bestellen

Voorgerechten
		

Als hoofdgerecht

		

(met oerbrood)

Bospaddenstoelensoep

3,50

5,00

6,00

10,00

7,00

12,00

Huisgemaakte bospaddenstoelensoep

Salade geitenkaas
Geflambeerde geitenkaas, zongedroogde tomaat,
komkommer, appel, walnoten, dressing en brood

Salade carpaccio
Carpaccio, tomaat, ui, komkommer, Parmezaan,

pijnboompitten en truffelmayonaise,		

Hoofdgerechten
Kip saté 		

12,50

Kip saté met huisgemaakte satésaus en frites

Hamburger Aan de Kade		

13,50

Runder/bacon burger met sla, augurk, tomaat,
Cheddar, bbq-saus en frites

Gevulde courgette 		

12,50

Gevulde courgette met groenten van het seizoen
gegratineerd met brie en pijnboompitten en frites

Spareribs 		

16,00

Zachte, kruidige spareribs
geserveerd met koolsla en knoflooksaus

Gebakken zalm		

15,00

Met hollandaise saus

Extra bij te bestellen
Grilgroentes 		

3,50

Heerlijke verse grilgroentes

Bakje frites		

2,50

Lekker bakje patat met mayonaise of ketchup

Antonija’s hartige pannenkoeken
Huizer pannenkoek		

12,50

Pannenkoek met spek, kaas, ui, champignons

Gooische lekkernij		

13,00

Pannenkoek met spek, geitenkaas, honing, pijnboompitten

Shoarma pannenkoek		

13,50

Pannenkoek met kip-shoarma en knoflooksaus

Loempia pannenkoek 		

13,50

Met vers gewokte kipreepjes, Chinese kool, ui, paprika,
champignons en prei, gebakken in oestersaus

Boeren pannenkoek 		

13,50

Met spek, kaas, ui, champignons, paprika en gekruid gehakt
Liever zelf een pannenkoek samenstellen? Dit doet de kok graag voor u!

Voor de kleine eters
Friet met kaassoufflé		

7,00

Met mayonaise en appelmoes

Friet met kipnuggets 		

7,00

Met mayonaise en appelmoes

Mini spareribs 		

8,50

Halve rib met frietjes en mayonaise

Dessert
Huisgemaakte chocolademousse		

3 U kunt dagelijks uw bestelling doorgeven op telefoonnummer 035 208 29 18.
3 Van vrijdag t/m zondag kunt u, tussen 17.00 uur en 20.00 uur,
de gerechten op de afgesproken tijd bij ons afhalen.
3 Wij zorgen ervoor dat u dit veilig kunt doen. We garanderen de benodigde
hygiënemaatregelen, houden een gepaste afstand en u kunt bij ons contactloos betalen.

Zomerkade 176, 1273 SR Huizen, www.aan-de-kade.nl

4,00

