SANDWICHES
OUD ROTTERDAMSE KAAS
rotterdamse pit met tomatensalsa

€ 6,50

WEKELIJKS WISSELEND
wekelijks wisselende sandwich,
wij informeren u graag!

€ 7,00

€ 7,50

CAPRESE
mozzarella di bufala, pommodori
tomaten, huisgemaakte pesto van
basilicum

GEROOKTE ZALM
duurzaam gekweekte zalm met
komkommer & pepercitroencreme

SALADE GEITENKAAS
€ 8,50

PROEVERIJ VAN VIS
proeverij van gerookte makreel,
tonijn salade en gerookte zalm

IBERICO VAN DE GREEN EGG
geroosterd iberico varken met een
barbecuesaus van rode peper,
komijn en mosterd

SALADES

€ 9,50

€ 9,50

romeinse sla, gerookte kipfilet,
ceasar dressing, croutons, ei,
spekjes en parmezaanse kaas

GEBAKKEN PADDESTOELTJES
gebakken paddestoeltjes,
seranoham en gorgonzola

FINGERFOOD

€ 9,50

LANDBROOD

BITTERBALLEN

DSL klassieker met bacon,
gerookte kip, komkommer,
tomaat, sla en dressing

rotterdamse bitterballen(6 st.)
€ 9,50

WARME GERECHTEN
DSL klassieker, 2 pita broodjes
gevuld met gebraden kip en
onze overheerllijke chilimayonaise

€ 5,50

€ 9,50

€ 8,50

XL GARNALEN

met recht croquetten genoemd
onze rotterdamse goed gevulde
kroketten op brood

old rotterdam kaas, gedroogde
ham, gerookte zalm, olijven en
landbrood met smeersels

€ 7,50

€ 7,00

TAARTEN

met hollandse garnalen gevulde
kroketjes(3st.) met cocktailsaus
op getoast brood

met verse pesto
€ 10,50

APPELTAART
€ 4,50 / € 5,50

WISSELSOEP
huisgemaakte soep

€ 4,50 / € 5,50

naturel
kaas/ham of spek
kaas en ham of spek
DSL(rauwe ham/kaas/tomaat)
omelet gerookte zalm en bieslook

CITROEN-MERENGUE

huisgemaakt met elstar
appel, rozijnen, kaneel, noten
melange en een vleugje
amaretto siroop

€ 3,80

€ 6,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 8,50
€ 9,50

met vers geperst citroensap en
crème fraîche, afgewerkt met
een dikke laag luchtige schuim

taart van geraspte wortel, walnoten,
rozijnen en een vleugje kaneel met
cream cheese topping

€ 4,30

donkere mousseachtige
chocoladetaart met een vleugje
rum op een harde wener bodem
en afgewerkt met franse ganache

€ 15,50

€ 16,50

€ 4,30

CHOCOLADE-TRUFFEL

WORTEL-NOTEN

UITSMIJTERS
€ 12,50

onze taarten zijn van Koekela

€ 9,50

STEAK FRITES
gegrilde bavette (200 gr.) met
rucola salade, frites en
truffelmayonaise

€ 12,50

wij informeren u graag over allergenen maar kunnen u niet garanderen dat onze producten geen allergenen bevatten

TOMATENSOEP

SATE VAN DE HAAS
gegrilde sate van varkenshaas
met atjar, kroepoek en frites

€ 6,50

GARNALENKROKETJES

DSL BURGER
XXL burger(250 gr.) van black
angus rund met kaas, ui en
tomaat op een briochebroodje

€ 5,00

FINGERFOOD PLANK

KAASSTENGELS

garnalen in tempurabeslag(6 st.)

STEAK SANDWICH
gegrilde bavette (140 gr.) met
rucola, pijnboompitten en
truffelmayonaise

met 3 smeersels

CROQUETTEN

TOSTI BRIE
gegrilde tosti van zuurdesembrood
met brie, rauwe ham, walnoot en
een dip van honing en thijm

€ 12,50

€ 10,50

oude kaas in krokant jasje(6 st.)

KIP IN THE POCKET

mesclun salade met rivierkreeft
gepocheerd ei, avocado en
sud ‘n sol tomaatjes

CEASAR SALAD

CLUBSANDWICH
€ 7,50

SALADE RIVIERKREEFT

gemengde salade met dadels,
walnoten, appelstroop, pompoen
en warme geitenkaas

DE SCHONE
LEI
.
K RA L I NGS E BOS

ROT T E RDA M

(lunchkaart van 12.00 - 16.00 uur)

€ 4,30

