Lunchkaart
van 12:00 tot 17:00
Proost! Of zoals de Zweden zeggen Skål!

FIKA

Salade

Een Zweedse gewoonte: koffie of thee met iets
lekkers
Appeltaart
Chocoladetaart
Carrot Cake (glutenvrij)
Cake van de week
Caramel shortcake (glutenvrij)
Ouddorpse Bolus

4
4
4
4
3.5
3
0.2

Slagroom

Brood

Mekkerstee salade
Ouddorpse geitenkaas, geroosterde noten,
groene asperges, Aceto dressing

9

Ceasar salade
Romano sla, gegrilde kipfilet, Parmezaanse
kaas, ansjovis, gekookt ei, rode ui

9

Zomersalade
Gerookte zalm, kappertjes, cherrytomaten,
rode ui, limoendressing

12

Vloerbrood wit of bruin met:
Oude kaas
Zontomaten, truffelmayonaise, rucola
Carpaccio
Truffelmayonaise, spekjes, pesto en
Parmezaanse kaas
Gerookte zalm
Komkommersalade, bieslook, citroen,
kappertjes

Soep
6

8.5
7

Uitsmijter
Ham en/of kaas

7

RundBurger
180 gram rundvleesburger met rode ui, augurk,
sla en tomaat op een Brioche bol

9

Tosti
Ham en/of kaas met wereldsaus

5.5

Flatbread caprese
Tomaat, mozzarella en pesto

6.5

kids
Pannenkoek & fruit
Stroop of poedersuiker en een fruitspies
Snackbord
Frietje, mayonaise, appelmoes en een snack
(frikadel, kroket, kipcorn)
Brood
Hagelslag, pindakaas of jam

Bistro Skål

borrel

		

(tot 18:00)

Bitterballen
8 stuks met mosterd
Bittergarnituur
12 stuks gemengd bittergarnituur met
mosterd, mayonaise en chilisaus

6.5

0187 68 54 13

I

8.5

10

Kinderborrelplank
Worstje, toastje kruidenkaas, komkommer en
worteltjes

3.5

Groentetuintje
Rauwkoststengels met yoghurt dipsaus
Nacho’s
Zontomaten/crème fraiche/mozzarella

5

6

Kaasplank
Diverse Hollandse kazen, brie met mosterd en
chutney

3.5
7

Plukplank citroen zeezout
Plukbrood citroen zeezout, luxe vleeswaren en 14.5
kazen, olijven, warme snacks, tapenade, aioli,
en kruidenboter

3

l

6.5
8.5

8

2 bourgondische kroketten

-----

Tomatensoep
Ouddorpse vissoep

bistroskal.nl

I

hallo@bistroskal.nl

Dinerkaart
van 17:00
Proost! Of zoals de Zweden zeggen Skål!

kids

Voorgerechten
Carpaccio
Pesto, gedroogde tomaten, pijnboompitten,
parmezaanse kaas, rucola
Vitello tonnato
Kalfsvlees, tonijnmayonaise, Grana Padano,
gebakken kappertjes
Spaanse gamba’s
Looksaus, rode peper, bosui, knoflook, citroen

9.5

10.5

13.5

Salade
Mekkerstee salade *
Ouddorpse geitenkaas, geroosterde noten,
groene asperges, Aceto dressing
Caesar salade
Romano sla, gegrilde kipfilet, Parmezaanse
kaas, ansjovis, gekookt ei, rode ui
Zomersalade
Gerookte zalm, kappertjes, cherrytomaten,
rode ui, limoendressing

9

9

12

16

Gamba‘s met pasta
met rodepeper, bosui en citroen

12

Zeeuwse mosselen *
Pannetje met mosselgroente gekookt in wijn

18

Kipsaté
Grote satéspies, zoetzure
komkommer en kroepoek van Cassave
Rundburger
Rundvleesburger met bacon, kaas, rode ui,
augurk, sla, tomaat op een brioche bol en
uienchutney
KlepperSteak *
Biefstuk van diamanthaas met geroosterde
groenten, kruidenboter en kalfsjus
Alle hoofgerechten worden geserveerd met frites,
sauzen en salade

Snackbord
Frietje, mayonaise, appelmoes en een snack
(frikadel, kroket, kipcorn)
Groentetuintje
Rauwkoststengels met yoghurt dipsaus

5
6.5

3.5

Wil je een van de andere gerechten op deze
kaart in kinderportie, of een extra bord om te
delen? Vraag er naar bij de bediening!

nagerechten
Appeltaart met ijs
In elkaar geslagen appeltaart met vanille-ijs,
nootjes en slagroom
Brouwersdam Blanche *
Vanille-ijs, warme chocoladesaus, caramel

Hoofdgerechten
Vegetarische burger
Vegaburger (rode paprika, zoete maïs,
gele paprika, mozzarella kaas) met rode ui,
augurk, sla en tomaat op een Brioche bol en
uienchutney

Pannenkoek & fruit
Stroop of poedersuiker en een fruitspies

7.5

7.5

Verse aardbeien
Witte chocolade-ijs, slagroom, mini macarons
en crumble

7.5

Cheesecake
Frambozensorbetijs, Oreo koekjes en
caramelsaus

7.5

Kaasplankje
Diverse Hollandse kazen, geitenkaas en brie
met mosterd en chutney

10

Kinderijsje om te versieren
Vanille-ijs met fruit en lekkers om te versieren

* Tips!

14

Stellendamse visafslag
Iedere vrijdagochtend zie je hoe vis aangeland wordt op
deze afslag! Meld je aan voor een excursie bij de VVV!

14

Mekkerstee
Deze Ouddorpse kinder- en geitenboederij is een ideaal
uitstapje met de kids!

16

5

Klepperstee
Je hoeft niet perse weg voor een activiteit. Hier op het
park kan je genieten van de zwemvijver, buiten- en
binnenspeeltuin, kinderactiviteiten of events!
Brouwersdam
Surfen, suppen, kiten, alles is mogelijk bij onze partners
Surfcentrum Brouwersdam of Natural High op Europa’s
grootste surf hotspot!
Dikke Doewe Boek,
Lees het vakantie-doe-boek van Goeree Overflakkee voor
meer omgevingstips (ligt binnen in de boekenkast!)

