DE GOUDEN KARPER
eten- drinken- slapen
OM TE DELEN
Broodplank(V) 2 pers: 2 snee boerenbrood- kruidenboter- aioli- olijftapenade- huisgemarineerde olijven
Broodplank(V) 4 pers: 4 snee boerenbrood- kruidenboter- aioli- olijftapenade- huisgemarineerde olijven
Nachos Y Jamon: tacochips gegratineerd met kaas: guacamole- tomatensalsa- Serranoham- crostini's
Huisgemarineerde Olijven en Serranoham
Flatbread (V): zeezout-rozemarijn uit eigen tuin
VOORGERECHTEN
Vlees
Classic Runder Carpaccio: kruidensla- pesto- pijnboompitten - tomaat- Parmezaanse kaas
XL Classic Runder Carpaccio: dubbel zoveel rundercarpaccio
Loempia's 3 stuks: kruidensalade- huisgemaakte atjar- chilisaus
Vitello Tonnato: dungesneden kalfsmuis- kappers- kruidensla- tonijnmayonaise
Vis
Huisgerookte zalm: rode ui- kappers- gefrituurde kappers- cocktailmayonaise
Duivelse Grote Gamba's (3 stuks): gepeld- in knoflook/rode peper olie gegaard- geserveerd met brood
Petit Zeebaars: op de huid gebakken- op oosterse wijze geserveerd op een kruidensalade
Trio van Vis: huisgerookte zalm- Hollandse garnalen- gerookte forel
Vegetarisch (V)
Geitenkaas: rode ui compote- diverse noten-op een bed van gemengde salade
Gegratineerde Champignons: truffelboter- groene kruiden- gegratineerd met kaas
Soepen
Pommodori Tomatensoep (V): pesto- room
Franse uiensoep- gegratineerd met brood/ kaas
Lichte Vissoep: huisgerookte zalmsnippers- gerookte forel- crème fraiche

DINER

3,25
4,50
6,80
3,75
2,50

9,80
14,50
7,20
9,60
9,80
12,50
9,60
10,50
8,60
6,50
5,40
5,60
6,20

PROEVERIJ VOOR 2:
proeverij van voorgerechten voor 2 personen- vlees/vis/vegetarisch- warm/koud- geselecteerd door de chef

19,80

MAALTIJDSALADE
Salade Rundercarpaccio: pesto- pijnboompitten - tomaat -Parmezaanse kaas
Caesar Salad: gebakken kipfilet- gebakken spek- guacamole- Parmezaanse kaas- spek
Salade Geitenkaas (V): lauwwarm- rode ui compote- diverse noten
Salade Vis: diverse vis/schelp en schaaldieren- kappers- rode ui- cocktailsaus
Beef Terriyaki Salade: roergebakken ossenhaaspuntjes met diverse groenten in terriyakisaus- sesam
Klein met vloerbrood/boter en Groot met keuze uit vloerbrood/boter of frites/mayonaise

klein groot
8,45 15,85
8,45 15,85
8,25 15,50
8,45 15,85
9,15 16,20

Kinderkaart
Klein Tomatensoep: room
Klein Rundercarpaccio: kruidensla- oude kaas- pijnboompitten- pesto
Op bord bij hoofdgerecht: gemengde salade/appelmoes/frites/mayonaise
Small Ribs: varkensribs uit de oven
Small Saté:1 stok kipsaté- pindasaus
Small Vis: visfilet
Snack: kroket/frikandel of kipnuggets
Heeft u een vorm van voedselallergie? Graag vermelden. Kruisbesmetting is helaas nooit 100% uit te sluiten.

2,50
5,50
9,50
6,50
7,50
5,50

DE GOUDEN KARPER
eten- drinken- slapen

DINER

HOOFDGERECHTEN geserveerd met bijpassende groenten- frites/mayonaise
Vlees
Beenham aan het bot: varkensbout langzaam gegaard in de oven- zuurkool- Zaanse mosterdsaus

18,60

De Gouden Karper Biefstuk: komt met gebakken kippenlever/ui/jus de veaux

20,40

Spareribs Onbeperkt: gemarineerde varkensribs uit de oven- 2 koude sauzen

17,95

Rib Eye 300 gram: Black Angus- van de grill- truffelboter

24,50

Tournedos: 200 gram mals ossenhaas- van de grill- saus naar keuze

25,50

Lady Tournedos: 150 gram ossenhaas- van de grill- saus naar keuze

20,60

Steak: biefstuk van de grill- saus naar keuze

19,60

Surf & Turf: 150gram ossenhaas (tournedos)- grote gepelde gamba- aioli
Mixed Grill Spies- puntjes ossenhaas/ kipfilet /rundergehaktbal/ paprika en ui- 50 cm spies- saus naar keuze
Kipsate: gefrituurde uitjes- pindasaus- kroepoek- atjar homemade
Heel Kippetje: poussin op Italiaanse wijze- rozemarijnolie- krokante spek- kletskop van Parmezaanse kaas

24,50
20,80
15,60
18,90

saus naar keuze: champignonroomsaus/ peperroomsaus/volle stroganoffsaus/
rodewijnsaus/ truffelboter of aioli
Vis
Zeebaarsfilets: op de huid gebakken- antiboise (saus van tomaat/ui/kappers/olijven)
Gegrilde zalm : op cederhout- uit eigen tuin rozemarijn /zeezout/olie
Grote Gamba's 5 stuks: gepeld- in een groentenbowl- afgeblust met een saus met Pernod
Vegetarisch (V)
Lasagne: basilicum- tomaat- courgette- paprika- spinazie- gegratineerd met Parmezaanse kaas
Falafel Spies: kikkererwten- maïs- 2 koude sauzen
Taco Bowl: groentenmix: kidneybeans/knoflook/maïs/tacochips- cheddarcheese- guacamole- crème fraiche

DESSERT
Crème Brulee: vanillesmaak- 1 bol hazelnootroomijs- slagroom
Dame Blanche:3 bol vanilleroomijs- gesuikerde amandelschaafsel- slagroom- warme chocoladesaus
Chocolade: trio van chocolade- surprise van de chef
Pavlova: Meringue- roomijs- vers fruit- slagroom
Cheese Cake NY style: huisgemaakt- 1 bol frambozensorbetijs- slagroom
Klassieke Sorbet: fruitsorbetijs- lemonade- roodfruitcoulis
Sgroppino 18+: cocktail van wodka/prosecco/vanilleroomijs/limoensorbetijs
Grand Dessert: chefs choice'- proeverij van 5 items
1 Bol ijs naar keuze: slagroom
Kinderijs: 1 bol vanilleroomijs- slagroom- koekhoorn- spikkels- snoepgoed

20,40
19,80
22,50
16,10
15,80
15,50

6,95
6,80
6,95
6,90
6,90
6,80
5,40
7,60
2,00
4,50

SPECIAL KOFFIE- THEE
Irish Koffie: Jameson whisky- bruine basterdsuiker- koffie- slagroom

6,50

Spanish Koffie: Liqour 43- koffie- slagroom

6,50

French Koffie: Grand Marnier- koffie- slagroom

6,50

Italian Koffie: Amaretto- koffie- slagroom

6,50

Kiss of Fire: Cointreau- Tia Maria- koffie- slagroom

6,50

Toffe Caramel Koffie: caramelsiroop- cappuccino- slagroom- hazelnoot

3,60

Echte Zoethout Thee: verse munt- honing

3,20

DE GOUDEN KARPER
eten- drinken- slapen
SANDWICH 2 snee vloerbrood wit of bruin
Classic Runder Carpaccio: kruidensla- pesto- pijnboompitten - tomaat- Parmezaanse kaas
Huisgerookte zalm: rode ui- kappers- gefrituurde kappers- cocktailmayonaise
Gezonde Dingen: ham-kaas-tomaat-komkommer-rode ui-gemengde sla (vegetarisch mogelijk)
Huisgemaakte Tonijnsalade: augurk- rode ui- mayonaise- olijven
Upgrade BLT: gebakken spek- gemengde sla- tomaat- gebakken ei- mosterdmayonaise
RunderKroketten: 2 stuks- Zaanse mosterd
Gehaktbal (100% rundvlees): gebakken ui & spek- jus

LUNCH
7,60
7,40
6,20
6,85
6,75
5,95
6,85

SOEP
Pommodori Tomatensoep (V): pesto- room
Franse uiensoep- gegratineerd met brood/ kaas
Lichte Vissoep: huisgerookte zalmsnippers- gerookte forel- crème fraiche

5,40
5,60
6,20

BAGUETTE wit
Geitenkaas (V): lauwwarm- diverse noten- rode ui compote
Warm Vlees: gebakken ham- saus naar keuze: mosterd mayonaise of pindasaus
Pittige Kip: gebakken kipfilet- diverse groenten- chilisaus
Cheese burger up side down: rundergehakt- tomaat- ui- gegratineerd met cheddarcheese
Philly Cheese Steak: ossenhaaspuntjes- champignons- ui- gegratineerd met kaas- piccalilly

7,40
6,75
7,40
8,60
8,50

CLUB SANDWICH 3 snee vloerbrood wit of bruin
Club Kip: gebakken kipfilet- gebakken spek- tomaat- guacamole- gemengde sla- mosterdmayonaise
Club Vis: huisgerookte zalm- gerookte forel- augurk- rode ui- gemengde sla- cocktailsaus
Club Mix: chef's combinatie van Kip en Vis

7,85
7,95
7,95

Puntzak frites- mayonaise

2,50

MAALTIJDSALADE
Salade Rundercarpaccio: pesto- pijnboompitten - tomaat -Parmezaanse kaas
Caesar Salad: gebakken kipfilet- gebakken spek- guacamole- Parmezaanse kaas- spek
Salade Geitenkaas (V): lauwwarm- rode ui compote- diverse noten
Salade Vis: diverse vis/schelp en schaaldieren- kappers- rode ui- cocktailsaus
Beef Terriyaki Salade: roergebakken ossenhaaspuntjes met diverse groenten in terriyakisaus- sesam
Klein met vloerbrood/boter en Groot met keuze uit vloerbrood/boter of frites/mayonaise

klein groot
8,45 15,85
8,45 15,85
8,25 15,50
8,45 15,85
9,15 16,20

EIEREN 2 snee vloerbrood wit of bruin- 3 eieren
Uitsmijter: ham en/of kaas en/of spek
Omelet: ham en/of kaas en/of spek
Boerenomelet: diverse groenten- ham- kaas
Omelet Brie (V): diverse groenten- brie
Luxe uitsmijter: huisgerookte zalm- botersaus (beurre blanc) - 2 toast brood
OUD HOLLANDSE LUNCH
kop soep (tomaat of uiensoep) - 2 snee vloerbrood wit of bruin- gebakken ei- ham- kaas- runderkroket
GEWOON LEKKER met frites
Hamburger: 100% runderburger- op Italiaanse bol- gebakken spek- kaas- gebakken ei- tomaat- ui- sla
Steak Frites: malse biefstuk- kruidenboter

6,80
6,80
6,95
7,20
7,30
7,75

12,50
17,25

TOSTI panini
Ham en/of Kaas
Tuna Melt: rode ui- cheddarcheese- kappers
Salami: ui- tomaat- kaas

4,25
4,65
4,50

