BOERENBROOD
Vers gebakken boerenbrood, wit of bruin
Broodje Gezond *

6,50

met ham, kaas, ei en rauwkost

Broodje Filet Americain

6,50

met salade, ei en ui

Broodje Tonijnsalade

7,50

met ei en krokant gefrituurde ui

Broodje Beemsterkaas *

7,50

met Zaanse mosterdmayonaise en Duyvisnoten

Gegrild Broodje met Avocado spread *

7,50

met concasse van Kunati tomaat, gepocheerd ei en chiliflakes

Broodje Carpaccio

7,50

met pijnboompitten, Beemsterkaas en tapenade mayonaise

Broodje van Dobben kroketten

6,75

met mosterd en boeren boter

SANDWICHES
Clubsandwich

9,50

met gerookte kip, krokant gebakken spek, kaas en rauwkost

Clubsandwich

9,75

met gerookte zalm, rauwkost, kaas en een vers eitje

Uitsmijter Puur Saen

9,50

met 3 eieren, rosbief, ham en kaas

Tosti xxl

5,50

met ham, kaas of Hawaï

* ook vegetarisch te bestellen
Heeft u een allergie? Meld het ons!

SOEPEN
Zaanse mosterdsoep *

7,50

met vers gemaakte soepstengel

Puur Saen soep

7,50

soep van de dag geserveerd met vers gemaakte soepstengel

LEKKER VOOR ERBIJ
Boerenbrood geserveerd met tapenade en boter

3,00

* ook vegetarisch te bestellen
TAART
Appeltaart met slagroom

3,95

Bananen cheesecake met granola

3,95

Brownie met vanillesaus en slagroom

3,95

IJS
Dame Blanche

6,50

met Verkade chocolade en gekarameliseerde noten

Sorbet

6,50

met bosvruchten coulis en vers fruit

Heeft u een allergie? Meld het ons!

SALADES
Vissalade

11,00

met garnalen, gerookte zalm, rode uien chips en kruidendressing

Vleessalade

11,00

met pulled chicken, pistache noten, witte kool en honing-mosterd dressing

11,00

Vegetarische salade *
met gegrilde groenten, Beemster kaas, ei en olijven

11,00

Ceasar salad
met gerookte kalkoen, spekjes, Parmezaanse kaas, ei en croutons

LUNCHGERECHTEN
Lasagna

16,50

met rundvlees en biologische tomaten

Verse pasta met gegrilde scampi's

17,50

en groenten met dille saus

Kipsaté

15,00

met frites, kroepoek, atjar en seroendeng

Fish & Chips

15,50

Krokant gebakken visreepjes met remouladesaus en frites

Puur Saen Burger van 100% rundvlees
met spek, mosterdmayonaise, Beemster kaas, tomaat en frites

15,00

Classic Burger van 100% rundvlees
met gebakken ui, kaas, Romaanse sla, tomaat, BBQ saus en frites

15,00

Vegetarische Tortilla * geserveerd met Nacho's
11,00
met guacamole, taugé, tomaten salsa, mais, sla, kaas en pittige knoflooksaus

Heeft u een allergie? Meld het ons!

