{Lunchkaart}
vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur
~ Boeren tosti

Tosti met ham en kaas
tussen 2 dikke plakken desembrood

5,0

{Huisgemaakte burgers}

~ Tosti met warme brie

6,5

~ Tosti tuna melt

6,5

~ Vissers sandwich

9,5

Met parmaham en pesto

Tonijnsalade met rode ui, tomaat en kaas

Ambachtelijk gerookte zalm
met een frisse limoen~ sojadressing

~ Pita met kruidige kipreepjes
piri piri
9,0
Huisgemaakte kerriemayonaise,
tomaat en krokante uien

~ Hotdog de luxe

7,0

~ Pita geitenkaas

7,0

~ Pita gezond

6,5

~ Pita rib eye

9,0

Truffelmayonaise, zeeuwse oude kaas
en krokante uitjes

Rode uiencompote, krokante spekreepjes en pesto

Ham, kaas, sla, tomaat en eiersalade

Gerookte rib eye met truffelmayonaise,
uitgebakken spekjes en oude kaas

~ RiXX burger
Burger van grain fed rund
met augurk, tomaat
en mosterdsaus

10,0

~ Mexicaanse kipburger
9,5
Krokant gebakken burger met
guacamole, tomatensalsa
en creme fraîche
~ Surf & Turf burger
12,5
Kalfsburger met gemarineerde
gamba’s, gebakken uien en Aïoli
~ Falafel burger
Met tomatensalsa
en yoghurt spread

7,5

Vraag de bediening
naar onze Specials!

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

{Lunchkaart}
vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur
~ Fish and chips

11,5

~ Varkensschnitzel

16,5

~ Flank steak

18,5

Krokant gebakken scholfilet, huisgemaakte
tartaarsaus en vers gebakken aardappelchips

Gepaneerd in tortillachips
met Mexicaanse tomatensalsa en guacamole

Biefstuk van grain fed runderbavette
met kruidenboter, frites en salade

~ Visserssalade
klein of groot		

Deelplanken
Om samen te delen
of als complete lunch
~ Vissersplank
18,5
~ Slagersplank
17,5
~ Vegetarische plank 17,0
~ RiXX plank
20,5
(combinatie van vlees en vis)

10,5 of 16,0

Rijk gevulde salade met tonijn, wilde gamba’s
en ambachtelijk gerookte zalm
met citroenmayonaise

~ Geitenkaassalade
klein of groot		

9,5 of 14,0

Gebakken geitenkaas met rode uiencompote,
vers gebrande cashewnoten en een appel/
mosterd dressing

~ Oosterse kipsalade
klein of groot		

10,0 of 15,0

Gebakken kipreepjes Teriyaki met sojadressing

~ Schaaldierensoep

8,5

~ Tomatensoep  

6,0

Krachtige soep met wilde Gamba’s

Met crème fraîche, verse pesto en croûtons

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

