LUNCHKAART
- TOT 17.00 UUR -

SOEPEN
Tomatensoep
											5,75
Romige soep met gehaktballen, geserveerd met crème fraîche
Friese uiensoep 												5,75
Met rundvlees, geserveerd met een gegratineerd stokbroodje oude kaas
Mosterdsoep kan ook 		 									5,75
Licht romig, met ambachtelijke Friese droge worst en prei
Onze soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

UITSMIJTERS
Uitsmijter ham/ kaas 											6,25
Geserveerd op wit of bruin vloerbrood
Uitsmijter De Kuilart 											7,25
Champignons, ui, achterham en kaas. Geserveerd op wit of bruin vloerbrood

TOSTI’S EN FLAMMKUCHEN
Tosti ham en kaas 											4,75
Tosti Hawaii													4,95
Ham, kaas en ananas
Flammkuchen 												5,50
Crème fraîche, spekjes en rode ui. Geserveerd met chilisaus
Flammkuchen
											5,50
Crème fraîche, courgette, prei en rode ui. Geserveerd met chilisaus

= vegetarisch

= glutenvrij

LUNCHKAART
- TOT 17.00 UUR -

PLATES
Kroketten met brood
										 7,50
2 Kroketten op wit of bruin vloerbrood
12-uurtje 													10,50
Broodje kroket, een spiegelei op vloerbrood en een hartige salade
Spareribs 													16,50
Huis gemarineerde spareribs, geserveerd met diverse sauzen en boerenfriet
Fish & chips 												10,50
Kibbeling met boerenfriet en een huisgemaakte remouladesaus
Saté van kippendij
										16,50
Zacht gegaarde kippendij, geserveerd met satésaus, pinda’s en boerenfriet

BURGERS
De klassieke hamburger 										15,00
200 gram rundvlees, geserveerd met cheddar kaas, uitgebakken spek, ui, augurk en
een huisgemaakte whisky-cocktailsaus
Robert’s kipburger
										15,00
Een huisgemaakte burger van verse kippendij. Geserveerd met coleslaw, tomaat,
ui en jalapeños
Vega burger 												15,00
Een burger van champignons, honing, walnoten, tijm en geitenkaas. Geserveerd
met ui, rucola en tomaat

= vegetarisch

= glutenvrij

LUNCHKAART
- TOT 17.00 UUR -

MAALTIJDSALADES

Carpaccio salade												14,50 		
Frisse salade met dungesneden carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitjes,
cherrytomaatjes en oude Frieslander kaas
Salade Gamba’s 											14,50
Een goedgevulde salade met rode ui, komkommer, tomaat, in knoflook gebakken
gamba’s en een pittige wasabi-mayonaise
Salade Oosterse biefpuntjes 									14,50
Oosterse salade met ei, lente-ui, tomaat, sesamzaadjes en malse biefpuntjes
afgeblust met oestersaus

Salade It Skippershûs
										12,75		
Een goedgevulde salade met kidneybonen, tomaat, komkommer, augurk,
ei, wortel en croutons

BAGELS
U heeft de keuze uit een witte of een bruine bagel
Carpaccio 												 8,00
Geserveerd met pijnboompitjes, truffelmayonaise, rucola en oude Frieslander kaas
Zalm 													10,50
Geserveerd met komkommer, rode ui en een pittige wasabi-mayonaise
Gezond 													 7,50
De klassieker met ham, kaas, tomaat, rode ui en frisse sla

= vegetarisch

= glutenvrij

