Onze keuken is geopend van woensdag t/m zaterdag
van 11.00 tot 20.00 uur!

Gebak

€

3,50

€

3,75

€

5,50

€

4,75

€

5,75

€

5,25

€

7,95

€

8,25

Pastry

Saucijzenbroodje of worstenbroodje
Sausage bun

Chef’s soep
Chef's soup

Tosti kaas en/of ham
Toast with cheese and/or ham

Tosti madam (kaas en ham met een gebakken ei)
Toast madam (cheese and ham with a fried egg)

Tosti Hawaii
Toast Hawaii

Uitsmijter:
fried eggs:

- Kaas en/of ham
- Cheese and/or ham

- Rosbief
- Roast beef

- Spek
- Bacon

Rustico (wit of donker broodje):
Rustico (white or dark bread):

- Huisgemaakte tonijnsalade
- Homemade tuna salad

- Brie/honing/walnoot (warm)
- Brie/honey/walnut (warm)

- Rosbief met truffelmayonaise
- Roast beef with truffle mayonnaise

- Gezond (ham/kaas/gekookt ei/komkommer/tomaat
- Healthy (ham / cheese / boiled egg / cucumber / tomato)

Niej jork time (tosti madam/brood met kroket/tonijnsalade)

€ 10,50

Niej jork time (toast madam/bread with croquette/tuna salad)

Twee kroketten met brood (wit of bruin)
Two croquettes with bread (white or brown)

Sharing Lunch
Niej jork etagère (2 personen € 26,50)
2 soepjes v/d dag
huisgemaakte tonijnsalade
4 plakjes brie
2 kroketten
carpaccio rosbief met truffelmayonaise
brood

Sharing Lunch
Niej jork etagère (2 persons € 26,50)
2 soups of the day
homemade tuna salad
4 slices of brie
2 croquettes
carpaccio roast beef with truffle mayonnaise
bread

€

8,50

Voorgerechten
Brood met dipsausjes

€

4,50

€

5,50

€

9,50

€

8,50

Bread with dips

Chef’s soep
Chef's soup

Carpaccio rosbief met truffelmayonaise
Roast beef carpaccio with truffle mayonnaise

Frisse salade met brie en een frambozendressing
Salad with brie and a raspberry dressing

Salade met tempura garnalen met een Chili-knoflookmayonaise € 11,50
Salad with tempura shrimps with a Chili garlic mayonnaise

Hoofdgerechten
Spareribs ingelakt met een spicy BBQ saus
met 2 koude sauzen

€ 18,50

Spareribs coated with a spicy BBQ chimichurri
with 2 cold sauces

Saté van kip met bijpassend garnituur

€ 16,50

Chicken satay with matching garnish

Niej jork burger:

€ 14,50

Rundvleesburger op brioche brood/geserveerd met gebakken ui/
een spiegelei/kaas/augurk/tomaat

Niej jork burger:
Beef burger on brioche bread/ served with fried onion/
a fried egg/cheese/pickle/tomato

Kogelbiefstuk à la Niej jork (met echte jus en brood)

€ 21,50

Steak a la Niej jork (with real gravy and bread)

Gebakken sliptongen (2 stuks)
Fried sole (2 pieces)

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met friet en een frisse salade!
All main courses are served with fries and a fresh salad!

€ 17,50

Kidsmenu
Saté van kip met friet en kroepoek

€

8,50

Chicken satay with fries

Spare ribs met friet en 2 koude sauzen

€ 10,50

Spare ribs with fries and 2 cold sauces

Kibbeling met friet en remouladesaus

€

8,50

€

5,75

€
€
€

4,75
4,25
6,50

Kibbeling with fries and remoulade sauce

Frikandel of kroket met friet
Frikandel or croquette with fries

Borrelgarnituur
Portie bitterballen 8 st.
Portie frikandelletjes 8 st.
Portie gemengd warm bittergarnituur 10 st

