sandwiches
Club Sandwich Select (H)(V)
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Geserveerd op wit of bruin
Your choice of white or brown

gerookte zalm, saus van kerrie en gember
smoked salmon, curry and ginger sauce
gerookte kip, gebakken ei, bacon,
truffelmayonaise
smoked chicken, fried egg, bacon, truffle
mayonaise
avocado, rode ui, hummus (v)
avocado, red onion, hummus (v)

Penthouse Burger
100% rundvlees, 2 jaar gerijpte farmhouse
cheddar, huisgemaakte frites, truffelmayonaise
100% pure beef, 2 year aged farmhouse
cheddar, homemade fries, truffle mayonaise
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Sandwiches
Al onze broodjes worden geserveerd op een
ambachtelijke maïsbol of een donkere bol van
‘Lekker Brood’.
All our sandwiches are served on a traditional corn
bread roll or a dark bread roll from local bakery
"Lekker Brood".

ossenworst, rode ui, picallilly mayonaise
beef sausage, red onion, picalilly mayonnaise
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makreelrillette, komkommer, sinaasappel
mackerel rillette, cucumber, orange
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geitenkaas met walnoten en honing (v)
(warm of koud naar keuze)
goat cheese with walnuts and honey (v)
(your choice warm or cold)
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V - Vegetarisch / Vegetarian speciality
H - Gezondste keuze / Healthiest option
Heeft u een allergie? Laat het ons weten.
Please notify us if you have any food allergies.

lunch specials
Al onze broodjes worden geserveerd op een
ambachtelijke maïsbol of een donkere bol van
‘Lekker Brood’.
All our sandwiches are served on a traditional corn
bread roll or a dark bread roll from local bakery
"Lekker Brood".

Dutch Special
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Holtkamp Black Angus rundvleeskroket op een
broodje, sandwich ossenworst, soep van het seizoen
Holtkamp Black Angus beef croquette sandwich,
beef sausage sandwich, seasonal special soup

Sea Special (H)
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Holtkamp kreeftkroket op een broodje,
makreelrillette sandwich, soep van het seizoen.
Holtkamp lobster croquette sandwich, mackerel
rillette sandwich, seasonal special soup

Vegetarian Special (V)
Holtkamp kaaskroket op een broodje,
geitenkaas sandwich, soep van het seizoen
Holtkamp cheese croquette sandwich, goat
cheese sandwich, seasonal special soup
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fresh salads
Classic Caesar

15

gefrituurde en getrancheerde kip, spek, ei,
ansjovis, croutons, caesardressing
fried sliced chicken, bacon, egg, anchovy, croutons,
caesar dressing
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Seashore
makreelrillette, komkommer, sinaasappel
mackerel rillette, cucumber, orange

Vega (V)
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gegratineerde geitenkaas, walnoten, croutons
gratinated goat cheese, walnuts, croutons

soups
Coco Pumpkin (H)
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pompoen, kokos, groene appel (pittig)
pumpkin, coconut, green apple (spicy)

Seasonal Special
aanbevolen door onze Chef:
soep van seizoensspecialiteiten
Chef’s special: homemade seasonal soup

Alle soepen en salades worden geserveerd met vers brood
All soups and salads are served with freshly baked bread
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thepenthouse.nl

