
Poffertjes  5.50

I Met boter & poedersuiker              

I Met caramel-, of chocoladesaus (per topping)   0.50

I Aardbeien & slagroom   7.50

 

Churro’s                                         5.50

I Met poedersuiker              
I Met caramel-, of chocoladesaus (per topping)   0.50   

 

VROLIJK BIJKLETSEN
 (vanaf twee personen) 

Kom lekker bijkletsen met je zus, buurvrouw, beste vriend of liefje 

onder het genot van heerlijke hartige hapjes en zoetigheid zoals 

jullie dat van ons gewend zijn en natuurlijk een flinke pot thee 

met verse munt, gember, citroen 

en verschillende thee smaken.

 

VROLIJK BUBBELS ONTBIJT 
(vanaf twee personen) 

Iets te vieren of gewoon zin om even lekker uit te pakken?

Dat kan met onze uitgebreide ontbijtplank met kwark, vers fruit 

& huisgemaakte granola, scrambled eggs, toast,  gerookte zalm, 

plakjes ham & kaas, jam, verse jus, koffie of thee en een heerlijk 

Vrolijk bubbeltje erbij.  

 

Vrolijk wijnen 
(vanaf twee personen)

Zin om lekker uitgebreid te wijnen met de lekkerste hapjes erbij? 

Dan zit je bij ons helemaal goed!

Wij bieden een uitgebreide plank met warme en koude hartige 

hapjes en 2 glazen wijn naar keuze per persoon

Deze Vrolijke arrangementen zijn alleen op reservering verkrijgbaar. www.vrolijkaandevliet.nl

19.50

p.p.

26.50 p.p.

22.50

p.p.



Ontbijt           6.50
I Kwark met vers fruit & huisgemaakte granola  

Ontbijtplank           14.50
I bakje kwark met vers fruit & huis gemaakte granola, 

 scrambled eggs, ham, kaas, jam, wit of bruin landbrood, 

 verse jus & koffie of thee

Huisgemaakte soep        6.50
I Pannetje met Ann’s tomatensoep, stuk landbrood 

 met kruidenboter & soepstengel
I Wisselsoep

Vrolijke vleesplank             13.50
I Bourgondische kroket, huisgebraden rosbief, serranoham, 

 salami & wit of bruin landbrood

Vrolijke visplank             15.50
I Garnalen kroket, calamaris, een plak gerookte zalm,      

 Krabsalade & wit of bruin landbrood

Vrolijke kaasplank           13.50
I Kaaskroket, plakjes jonge kaas, kaassalade, geitenkaas 

 met walnoot en honing, brie & wit of bruin landbrood 

                                  

                                                                        

Salade                     12.50
I Sla, aardeien, blauwe bessen, geitenkaas, munt, 

 walnoot met balsamico framboos dressing
I Sla, tonijn, ansjovis, tomaat, komkommer, croutons, 

 zwarte olijven, gekookt ei met mosterd dressing

2 bourgondische kroketten
I Met  wit of bruin landbrood                                   10.50
I Met verse friet                                          11.50   

2 garnalen kroketten                                                                                                                                        
I Met wit of bruin landbrood                                 13.50
I Met verse friet                   14.50

Saté van kipfilet 
met huisgemaakte satésaus, kroepoek & zoetzure komkommer

I Met wit of bruin landbrood                  14.50
I Met verse friet                   15.50                                           

I Lif Laf You plank 
lunchplank voor 2 personen 

met twee soepjes, panini ham/ kaas, 2 bourgondische kroketten, 

kaassalade, een plak gerookte zalm, salami & wit of bruin landbrood         

Hot dogs
I New York met cheddar, mosterd, tomaten relish & gebakken uitjes      

I Tex mex met cheddar, bacon, guacamole, tomaten relish, jalapeños,    

 rode ui & nacho’s     

Italiaanse bol       
I Huisgebraden rosbief, parmezaanse kaas, pijnboompitten, 

 sla & truffelmayonaise

I Huisgemaakte kaassalade, bacon & lente ui       9.50
I Huisgemaakte tonijnsalade         9.50
I Gerookte zalm, huisgemaakte krabsalade een gekookt eitje & sla       10.50

Panini
I Ham/ kaas of salami/ kaas                                                 6.50
I Spicy tuna melt                          7.50
I Caprese (mozzarella, tomaat, basilicum & pesto)                   7.50

Focaccia
I Lauwwarme geitenkaas, gegrilde groente, mango chutney & sla       

I Caprese (mozzarella, tomaat, basilicum & pesto)   

Uitsmijter        7.50
I Op wit of bruin landbrood                             

I Ham, kaas, bacon of rosbief (per topping)                 0.50

Portie verse friet
met mayonaise   

8.50

9.50

9.50

Burgers
I Bacon & cheese burger met een gebakken ei, tomaten relish & sla       10.50

I Classic burger met pickle relish, mosterd, cheddar, jalapeños,   10.50

 uienringen & sla 

I Mexican burger met tomatensalsa, cheddar, nacho’s, guacamole & sla       10.50

I Kipburger met cheddar, tomaat, honingmosterdsaus & sla           10.50

Vega burgers
I Avocadoburger met tomatensalsa, cheddar, guacamole & sla                 10.50

 3.75

29.50


