
Voor alle nagerechten geldt dat ze gemaakt zijn in een omgeving  
waar gluten, noten, melk en pinda’s verwerkt worden. 

Menukaart

Moeders Mooiste 
Vanille ijs met slagroom, advocaat  
en warme chocoladesaus.

€ 7,50

Dame Blanche 
Vanille ijs met slagroom en warme 
chocoladesaus.

€ 6,5o

Coupe Vanille
Vanille ijs met slagroom.

€ 6,00

8 Mini loempia’s  € 5,00 Bittergarnituur  

Vega Bittergarnituur  
6 Bitterballen  
met Zaanse mosterd.

€ 5,25

10 stuks gemengd

20 stuks gemengd

€ 9,50

€ 15,00

6 Vega bitterballen € 6,50

10 stuks gemengd € 10,50

20 stuks gemengd € 17,50

6 Vlammetjes  € 6,25

6 Old Amsterdam cheese fingers  € 7,75

Toast allioli  
6 plakjes stokbrood geroosterd  
met knoflook olie.

€ 6,50

Knoflookbrood  € 4,75

Appeltaart met ijs  
van appeltaart

€ 8,50

SNACKS

NAGERECHTEN



LUNCH VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Sandwich Den Enghel
Vers geroosterd brood kipfilet,  
komkommer, kaas, tomaat en omelet.

€ 11,50 Stokbrood met kruidenboter 
of knoflookbrood  

€ 4,75 Carpaccio van rund
Geserveerd met salade met  
dilledressing en huisgemaakte pesto, 
pijnboompitten en parmezaanse kaas.

€ 12,50

Gerookte zalm
Met ui en kappertjes, huisgemaakte  
avocado pesto op toast.

€ 11,50

Hollandse garnalencocktail
Hollandse garnalen cocktail met  
huisgemaakte romige cocktail saus  
en toast.

€ 13,50

Ceasar salade
Salade met kip, krokante spek,  
parmezaanse kaas en ceasar dressing.

€ 12,50

Vitello tonato
Kalfsrosbief dungesneden met  
tonijnmayonaise en kappertjes.

€ 11,50

Soep van het Huis
Huisgemaakte soep met ingrediënten 
van het seizoen.

€ 6,50

Weekschotel 
Iedere week weer een verrassende 
schotel van de chef.

€ 14,50

Spareribs
Malse spareribs pittige of  
zoet gemarrineerd.

€ 16,50

Catch of the Day
Visschotel van de dag.

€ 17,50Tournedos
Gebakken tournedos met pepersaus.

€ 23,50

Kalfslever
Op grootmoederswijze met  
gebakken spek en ui.

€ 16,50

Oerhammetje
Heerlijke indisch gemarineerde  
mals beenhammetje.

€ 16,50

Saté
Huisgemaakte kipsaté met pittige  
satésaus atjar en kroepoek.

€ 16,50

Hamburger Den Enghel
Angusburger omwikkelt met spek,  
tomaat, cheddar en creamy baconsaus.

€ 12,50

Broodje kaas 
Bruin of wit brood.

€ 6,50

Tosti kaas € 4,50

Omelet Den Enghel
Bruin of wit brood.

€ 9,50

Uitsmijter 
2 of 3 eieren, met ham,  
kaas of spek.

vanaf € 8,50

Tosti ham kaas € 4,75

Portie friet 
Met mayonaise.

€ 4,50

Broodje kroket
Extra kroket + € 2,00 

€ 6,50

Broodje warme brie  
met walnoot en honing 
Bruin of wit brood.

€ 7,50

Broodje gerookte zalm  
met avocado pesto
Bruin of wit brood.

€ 11,50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites & groente of salade.

Onze gerechten kunnen onderstaande allergenen bevatten. 
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

Gluten
Noten
Melk

Soja
Selderij
Pinda’s

Mosterd
Ei
Vis

Schaaldieren
Sesamzaad
Lupine

Zwavel
Weekdieren

ALLERGENEN


