EN

BISTRO
LEKKER

BROODJES
BIEFSTUK TO@
KAART ZOMER
Ö Vegetarisch

LUNCH

SNEL

EET

WEETJES

VAN DE BAKKER

VAN DE KIP

Geserveerd met bruin of wit oerbrood

Keuze uit: Mais triangel | Waldkorn carré | Italiaanse bol

8
Oude kaas | pesto Ö
Gesmolten brie | honing | hazelnoot Ö
Warme beenham | ui | baconsaus
Gezond
Rosbief | pesto | kruidenkaas

10
9

Kalfscarpaccio | truffel | boerenkaas
Gerookte zalm | kruidenkaas
Twee Dutch Angus kroketten met oerbrood

Superuitsmijter
Boerenomelet

WIST JE DAT?

HETE SOEP! Geserveerd met breekbrood
7
Runderbouillon
Gele paprikasoep Ö
Romige pomodorisoep | basilicum Ö

Een kip bijna elke dag een ei legt.
Het leggen van een ei doet ze
het liefst alleen.
Als het ei eenmaal gelegd is,
laat ze het luid tokkend horen!

FEESTLOCATIE NODIG?
Heeft u een feestlocatie nodig?
Dan ben je bij ons het juiste adres,
stuur een mail naar:

HUIS WEETJE...
Wist u dat Gasterij Zondag de beste koffie uit de regio
serveert en zelfs 20ste van Nederland is geworden.

VOOR DE LEKKERE TREK…

9
Uitsmijter rosbief
Uitsmijter ham of kaas (&& +0,5)
Uitsmijter spek
Omelet ham of kaas (&& +0,5)

reserveringen@gasterijzondag.nl
of bel ons: 0577 46 12 51

Geserveerd met breekbrood

14
BIO Kalfscarpaccio | truffelcrème | eendenlever | boerenkaas
Tonijnsashimi | sojasaus | wasabi | gember | Japanse mayo
Runder steak tartaar | piccalilly | crème fraiche | komkommer
12

Gemarineerde gele biet | bloemkool | brie | hazelnoot Ö
Gerookte rib-eye | truffelolie | Parmezaan | gebrande walnoot
€ 12,-

Ö Vegetarisch

VAN HET LAND

Geserveerd met frieten en salade

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met frieten of breekbrood

15
Saté van kippendijenvlees
Wienerschnitzel
Black Angus burger
19

14
Ossenhaas | teriyaki
Gebakken gamba’s | rauwe tonijn
12

Griekse zomer salade | feta | basilicum Ö

Haantje d’ Coq
Varkenshaas medaillons | champignonroomsaus
23
Biefstuk met jus
@ Bali (pittige jus) + 1
@ champignons & ui + 1
Black Angus entrecote (gegrilld) | kruidenboter

UIT DE ZEE

BIJ DE BORREL!
Tafelbrood
Portie bitterballen 8 stuks
Portie warme hapjes 8 stuks
Bakje met olijven
Tapasplank

5,5
7
6
4
12

LEKKER WIJNTJE?

Geserveerd met frieten en salade

31
Laat ons er één voor je uitzoeken!
PROOST…

Noordzeetong
21
Vis van de dag
Gamba’s gewokt op Aziatische wijze

NA DE MAALTIJD

9

Zacht chocoladetaartje met citroengel hangop & maracuja ijs
Bananenbrood met chocolademousse hazelnoot, hangop en passievrucht
Crèmeux van witte chocolade met kokos-ijs ananas, hint van citroengras en citroengel
7
Drie witte dames met chocoladesaus of Veluwse aardbeien, vanille-ijs en slagroom
12
Taste it ALL
Selectie van binnen & buitenlandse kazen

Ö Vegetarisch

MEER INFO
Wij verzorgen op afspraak:
Recepties, bruiloften, familiediners,
bedrijfsfeesten, koffietafels, brunches
koud – warme buffet, barbecues.

VOLG

Wilt u meer weten over onze arrangementen of een
offerte aanvragen?

TAFEL RESERVEREN?
Bezoek onze website en reserveer uw tafel online via
onze widget.

WWW.GASTERIJZONDAG.NL

RESERVERINGEN@GASTERIJZONDAG.NL
Ö Vegetarisch

BEL ONS!

OFFERTE AANVRAGEN?

ONS!

0577 46 12 51

FEESTJE?

