LUNCH
strand heemskerk
www.strandpaviljoendevrijheit.nl
volg ons op Facebook & Instagram

10:30 - 15:30

uur

soep

TOsti's

HUISGEMAAKTE DAGSOEP
vraag hiernaar bij onze bediening

TOSTI
ham, kaas of tomaat

broodjes

TOSTI YANIEV
met kaas, tomaat, rode ui & kruidenmix

boerenbrood bruin of wit
OUDE KAAS
met compote van rode ui, rucola & walnoten
GEZOND
jong belegen kaas, ham, ei, tomaat, augurk,
komkommer & mosterdmayonaise
HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE
met paprika, rode ui, olijven & kappertjes
GEROOKTE ZALM
met huisgemaakte wasabimayonaise, tomaat,
komkommer, rode ui, kappertjes & olijven
GEITENKAAS
uit de oven met appel, walnoten, komkommer,
tomaat & honing
KROKET DE LUXE
twee Oma Bobs rundvlees- of groentekroketten
met mosterdmayonaise en een frisse garnering
UITSMIJTER HAM, KAAS OF SPEK
met extra ham, kaas of spek € 0,75 per item

wist u dat?
Wij gebruik maken van verse producten en dat onze
gerechten huisgemaakt zijn of van een lokale
leverancier komen?
Wij naast onze menukaart ook geregeld specials
serveren? Zo geniet u elke dag van iets lekkers!

kinderkaart
KADETJE
met kaas, pindakaas of hagelslag
POFFERTJES
met roomboter & poedersuiker

Echt gebeurd
Waar komt de naam De Vrijheit
vandaan?
In 1903 verging na een zware storm het vrachtschip De
Vrijheit. Gelukkig konden alle opvarenden worden gered. De
vervoerde goederen spoelden aan op het strand. Een mazzel
voor de Heemskerkers die veel van de vondsten verkochten
aan handelaren uit Haarlem en Amsterdam. Wilt u De Vrijheit
zien, dan moet u na aankomst op het strand linksaf. Na
ongeveer 2 km is het wrak bij laag water zeer goed te zien.

Yoghurt
GRIEKSE YOGHURT
met vers fruit
GRIEKSE YOGHURT
met huisgemaakte granola

salades

gewoon lekker

GEROOKTE ZALM
met komkommer, tomaat, rode ui, olijven,
kappertjes, pitjes & Franse dressing

PORTIE FRIET
met saus naar keuze vanaf + € 0,6

GEITENKAAS
uit de oven met appel, tomaat, komkommer,
walnoten, balsamicodressing & honing
GRIEKS
met feta, olijven, tomaat, komkommer,
rode ui & paprika

OMA BOBS RUNDVLEESKROKET
OMA BOBS GROENTEKROKET
FRIKANDEL
KAASSOUFFLÉ
Heeft u een allergie? Meld het ons.

