SANDWICHES

SPECIALS

KINDEREN

Ons brood komt van jordy’s bakery

OUD ROTTERDAMSE KAAS

6.50

rotterdamse pit met tuinkers en krotenmosterd

CAPRESE

BUIKSPEK

9.50

geroosterd iberico varken met een barbecuesaus van rode
peper, komijn en mosterd

boterham van jordy’s met kaas, ham, jam of gebakken eitje
vegetarische speltmacaroni met groenten
kroket(kan vegetarisch) of kipnuggets met frites en appelmoes

7.50

mozzarella di bufala, pommodori tomaten, huisgemaakte pesto
van basilicum

HUMUS

KIP IN THE POCKET
7.50

huisgemaakte humus met gegrilde groenten en zongedroogde
tomaatjes

GEROOKTE ZALM

duurzaam gekweekte zalm met avocado en een
dille/limoen dressing

ENTRECOTE

12.50

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

BITTERBALLEN
16.50

DSL BURGER

16.50

filet americain met ei, ui en truffelmayonaise

VEGA BURGER

14.50

garnalen in tempurabeslag
8.50

met rauwe ham, gruyere kaas en bechamelsaus

CLUBSANDWICH

SALADES
14.50
12.50
11.50

WARM

8.00
8.50
12.50

SOEPEN

huisgemaakte tomatensoep met verse pesto
huisgemaakte wekelijks wisselende soep

5.50
5.50

UITSMIJTERS

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

5.50
6.50

(6 st.)
(4 st.)

6.50
9.50

(6 st.)

6.50

(6 st.)

7.50

(6 st.)

6.50

LANDBROOD

5.50

SALADE GEITENKAAS

10.50

gemengde salade met dadels, pecannoten, appelstroop,
blauwe druiven, rode biet en warme geitenkaas

FINGERFOOD PLANK

13.50

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

CEASAR SALAD

11.50

SEAFOOD SALAD BOWL

14.50

TAARTEN

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

CROQUETTEN

rotterdamse croquetten op brood
holtkamp groentekroketten
terschellinger garnalenkroketjes op toast

(6 st.)
(6 st.)

met 3 smeersels

CHEF’S SPECIAL

vis/
gerookte zalm, tonijnsalade, garnalenkroketjes
vlees/ filet americain, gegrilde entrecote, rotterdamse kroket
vega/ geitenbrie, tomatensalsa, groentekroket

CHEF’S KIP

gemarineerde kipkluifjes uit de oven

10.50

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

oude kaas in krokant jasje

XL GARNALEN

9.50

CROQUE MONSIEUR

rucola-kaas croquetjes
terschellinger garnalenkroketjes

KAASSTENGELS

huisgemaakte vegetarische burger van pompoen, rode kool,
kidney beans, ui en courgette met paprika tappenade en frites

gedroogde ossenhaas met parmezaan, olijfolie en citroen

echte rotterdamse bitterballen
bitterballen van de vegetarische slager

CROQUETJES

XL burger(200 gr.) van black angus rund met kaas, ui en
tomaat op een briochebroodje met frites
8.50

BRESAOLA

FINGERFOOD

gegrilde sate van varkenshaas met atjar, kroepoek en frites

carpaccio van gegrilde entrecote uit de green egg met
bearnaisemayonaise

FILET AMERICAIN

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

SATE VAN DE HAAS
9.50

3.00
5.00
7.50

10.50

STEAK SANDWICH
9.00

VOOR DE KLEINTJES (tot 10 jaar)

7.00
7.50
8.00
9.00
10.50

gemengde salade met gerookte zalm, gestoomde makreel,
rivierkreeftjes en whiskycocktail dressing

4.00

WORTEL-NOTEN

4.50

CITROEN-MERENGUE

4.50

CHOCOLADE-TRUFFEL

4.50

onze huisgemaakte appeltaart, de allerlekkerste!

BULGUR SALADE

10.50

SALADE PADDESTOELTJES

12.50

bulgur salade met spinazie, geraspte kaas, komkommer,
pompoenpitjes, kikkererwten en munt

gemengde salade met gebakken paddestoeltjes, serranoham
en gorgonzola

APPELTAART

taart van geraspte wortel, walnoten, cream cheese topping
van koekela

met vers geperst citroensap en crème fraîche van koekela

donkere mousseachtige chocoladetaart van koekela
wij informeren u graag over allergenen maar kunnen u
niet garanderen dat onze producten geen allergenen bevatten

