Borrelkaart
VOOR BIJ DE KOFFIE
Bourgondische appeltaart| slagroom
Worstenbrood
Seizoengebonden gebak

3.50
2.75
vanaf 2.50

VOOR BIJ DE BORREL
Nacho's
Cheddar| tomaat| rode ui| salsa| crème fraiche| chilisaus
Kurenpolder Nacho's
Cheddar| tomaat| rode ui| salsa| crème fraiche| chilisaus| pikant gehakt
Borrelplank koud
Diverse gedroogde ham| worstsoorten| oude kaas| zilver ui
Kurenpolder plank
Kleintje nacho| mix van divers bittergarnituur| boerenkaas en worst
Bourgondische bitterballen| grove mosterd
10 stuks
Borrelgarnituur| fritessaus| curry
15 stuks
Vlammetjes| chilisaus
10 stuks
Borrelfrikandel| fritessaus
12 stuks
Kipnuggets| fritessaus
10 stuks
Vegetarische borrelgarnituur| fritessaus| chilisaus
10 stuks

9.95
11.25
12.75
15.75

9.50
9.50
8.50
7.50
7.50
9.50

Lunchkaart
Tot 16.00 uur

5.95

Mandje brood| huisgemaakte kruidenboter| aioli

4.95

SOEPEN
Tomatensoep| Italiaanse kruiden| crème fraiche
Soep van de chef

5.95
5.95

Soepen worden geserveerd met croutons

BOERENBROOD

geserveerd op 2 plakken boerenbrood keuze uit blond of donker

Oude kaas| grove mosterd
6.50
Gezond| ham| kaas| ei| komkommer| tomaat| sla
6.50
Huisgemaakte krabsalade| paprika| rode ui| komkommer
7.50
Warme brie| walnoten| honing
7.95
Pikante kip| paprika| champignons| ui| ananas| chilisaus| ketchup
10.75
Boerenomelet| paprika| champignons| ui| kaas
9.25
Gerookte zalm| huisgemaakte krabsalade| komkommer| rode ui
12.25
Rundercarpaccio| truffelmayonaise| pijnboompit| rucola| Parmezaanse kaas 11.95
2 kroketten| grove mosterd
9.50
Keuze uit:
Bourgondiër kroket
Goulashkroket
Satékroket
Vegetarische kroket
Meerprijs per stuk
Garnalen kroket
1.00
Kurenpolder lunch vlees
Soepje van de week| ham| kaas| ei| Bourgondiër kroket| grove mosterd
Kurenpolder lunch vis
Soepje van de week| krabsalade| rode ui| cocktailsaus| garnalenkroket
Kurenpolder lunch vega
Soepje van de week| brie| walnoten| honing| vegetarische kroket

TOSTI| PANINI

12.75
13.75
12.75

geserveerd met huisgemaakte saus

Tosti classic| boerenbrood| ham| kaas
Tosti van de chef| wekelijks wisselende tosti
Vlampanini| pikant gehakt| kaas
Pulled pork panini| kaas| honing-mosterd
Panini vis| tonijn| kaas| tomatensaus

4.50
5.00
7.50
7.95
7.95

Heeft u een allergie? Vraag de bedieningsmedewerkers naar de allergenen informatie.

UITSMIJTER

3 eieren geserveerd op 2 plakken boerenbrood

Du chef| gebakken champignons| ui| tomaat| kaas
Naturel
Uitbreiding ham
Uitbreiding kaas
Uitbreiding spek

9.75
6.50
1.00
1.00
1.00

BURGER
Beefburger| runderburger| Italiaanse bol| sla| tomaat| zoetzure komkommer| 6.75
burgersaus| bacon| cheddar
Uitbreiding ei
1.00
Uitbreiding frites
3.50

SALADES

Salades worden geserveerd met brood & kruidenboter of frites & fritessaus

Rundercarpaccio
16.50
Salade| rundercarpaccio| truffelmayonaise| pijnboompit| Parmezaanse kaas
Salade brie
15.95
Salade| roombrie| walnoten| honing| appel| honing-mosterd dressing
Salade vis
17.25
Salade| gerookte zalm| roze garnalen| krabsalade| rode ui| kappertjes|
cocktailsaus
Salade Kurenpolder
15.95
Wisselende salade, vraag bij onze medewerkers naar de salade van deze week.

VOOR DE KIDS
Tosti| wit brood| ham| kaas
Broodje kaas
Broodje ham
Broodje hagelslag
Broodje frikandel of kroket

3.00
2.70
2.70
2.70
3.50

Pannenkoek naturel
Pannenkoek Billy| vanille ijs| poedersuiker Billy

5.00
6.00

Karel Karper| frikandel/kroket| frites| fritessaus| tomatenketchup| appelmoes 6.50
Otto de Otter| 6 kipnuggets| frites| fritessaus| tomatenketchup| appelmoes
7.00
Bob| Kaassoufflé| frites| fritessaus| tomatenketchup| appelmoes
6.50

