
MAALTIJDSALADES 

Geserveerd met brood en kruidenboter
 
Zalm salade                                                                        8.95
gemengde salade met zalm, cherrytomaatjes, rode 
ui, komkommer, croutons, gekookt ei en dressing 

Tonijn salade                                                                     8.95
gemengde salade met tonijn, rode ui, cherrytomaata
jes, gekookt ei, komkommer, croutons en dressing

Salade naturel                                                                  7.95
frisse gemengde salade met coleslaw, cherrytomaa
tjes, komkommer en rode ui en gekookt ei en tomaat

Kip salade chef’s tip!                                                       8.95
Frisse gemengde salade met malse stukjes kip, 
cherrytomaatjes, komkommer en rode ui

Beef teriyaki salade                                                      9.95
frisse gemengde salade met beef teriyaki, 
cherrytomaatjes, komkommer en rode ui en lente ui

Carpaccio salade                                                            9.95

PAIN DE PARIS

Keuze uit witte of bruine bol

warme broodjes

Hete kip chef’s tip! 6.95
malse kipstukjes, gebakken uien, champignons
en chilisaus

Teriyaki 8.95
beefreepjes, teriyakisaus, rucola en gedroogde uitjes

Warm vlees 6.95
gebakken fricandeau, champignons, gebakken uien 
en pindasaus

Bal gehakt 4.95
overheerlijke bal gehakt met satésaus, gedroogde 
uien en bosui

Kipsaté 6.50
malse kipsaté , pindasaus en gedroogde uien

Pulled pork 7.95
met rode ui, coleslaw, smokey bbq saus en bosui

koude broodjes

Beemster Kaas 3.95
met kaas uit de Beemster met een frisse rauwkost

Boerenachterham 3.95
boerenham met een frisse rauwkost

Gezond  5.95
frisse rauwkost, tomaat, komkommer, 
Beemster kaas, gekookt ei en boerenham

Eiersalade  5.95
eiersalade, frisse rauwkostsalade en komkommer

Tonijnsalade  5.95
tonijnsalade, frisse rauwkostsalade en rode ui

Carpaccio chef’s tip! 6.95
rundercarpaccio, rucola, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten en truffelmayo

Zalm 6.95
Noorse zalm, kruidenroomkaas, rucola, rode ui, 
kappertjes en ei

Filet americain speciaal 5.95
met gekookt ei en frisse salade

 
LUNCHGERECHTEN 
Boeren uitsmijter 9.95
gebakken ui, champignons, paprika en bacon

12-uurtje 9.95
3 boterhammen met ham/kaas, gebakken ei, een
heerlijke draadjesvleeskroket en een bolletje salade

Tevens hebben wij een breed assortiment met 
heerlijke snacks voor op een broodje!

Wij kunnen niet garanderen dat onze producten  
vrij zijn van ingrediënten die allergische reacties  
kunnen veroorzaken.

Heeft u een allergie? Meld het ons.

lunchkaart
restaria nieuwveld



lunchkaart
restaria nieuwveld

Baconburger
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk, kaas, gebakken bacon, 
coleslaw en pulled pork met een 
smokey BBQasaus

The Basic
100 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk en een hamburgersaus  
Met kaas + € 0,50
Met bacon + € 0,50

Spicy Burger Salsa
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk, kaas, jalapeños, paprika 
en chili saus

Boerenburger
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk, kaas, gebakken bacon, 
ui, paprika en champignons en 
een hamburgersaus 

Italiaanse Burger
175 gr Hereford rundvlees,  
carpaccio, rucola sla, rode ui, 
tomaat, augurk, Parmezaanse 
kaas, zongedroogde tomaten 
en truffelmayonaise 

Eggburger
175 gram Hereford rundvlees, 
gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk, 2x kaas, een gebakken 
ei en hamburgersaus  

Spicy Kipburger
malse kipburger, gemengde sla, 
rode ui, augurk, tomaat, paprika, 
jalapeños en chili saus 

Vega Special Burger
vegetarische burger, gemengde 
sla, rode ui, tomaat, augurk, 
kaas en een bijpassende saus

595

Alle burgers worden geserveerd op een brioche broodje
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The Onion jack  7.45
175 gram Hereford rundvlees, gemengde sla, 
rode ui, tomaat, augurk, kaas, hamburgersaus  
en gefrituurde uienringen                                                                 

Oriëntal Burger 7.45
175 gram Hereford rundvlees, gemengde sla, rode ui, 
tomaat, augurk, satésaus en gedroogde uitjes

Oriëntal Kipburger 7.95
malse kipburger, gemengde sla, rode ui, tomaat, 
augurk, satésaus en gedroogde uitjes

Kipburger 4.00
heerlijke kipburger, sla, augurk, saus en ui

Burgermenu 
met patat en een 
frisse garnituur

+ € 3.95  


