
Brood bol 4p  6
 geserveerd met kruidenboter, pesto en knoflooksaus

Halve broodbol 2p  3
 geserveerd met kruidenboter, pesto en knoflooksaus

VOORGERECHTEN
Tomatensoep  5
 huisgemaakt

Spinazie soep  5 
 met gerookte zalm
 evt. vegetarisch

Soep van het moment  5
 wisselende seizoenssoep

Carpaccio van rund 5 +3,5
 pijnboompitten, oude kaas en balsamico dressing

Zalm Duo 5 +3,5 
 twee bereidingen van Zalm

Gerookte kip 5 +3,5
 ananas, sweet Chili dressing

Garnalen spies 5 +3,5
 gebakken, gemarineerd en tomaat

Penne pasta 5 +3,5
 rode ui, Amsterdamse uitjes, augurk en rucola

2 - gangenmenu*

3 - gangenmenu* 
* Menu €5,- voor- en/of nagerecht en €16,50 hoofdgerecht.  
  Ieder andere combinatie is mogelijk voor een meerprijs, zie +prijs

19,95
24,95

NORMAALKLEIN

Wij zijn bekend met allergenen



HOOFDGERECHTEN                   16,50
Al onze hoofdgerechen worden geserveerd met friet

Burger Black Angus  
 traditioneel met ui, kaas en/of spek naar keuze

Vega burger Mallejan
 traditioneel met ui en kaas naar keuze

Oma’s Sukade
 stoofvlees in jus net als vroeger

Grill Duo
 medaillon van biefstuk en varkenshaas met stroganoff saus

Saté Spies Mallejan
 kroepoek, atjar, en pinda saus

Vega saté
 atjar en pinda saus

Kabeljauw filet
 met rauwe ham en tomaten saus

Wij zijn bekend met allergenen



HOOFDGERECHTEN                   16,50
Al onze hoofdgerechen worden geserveerd met friet

Wiener Schnitzel
 citroen en ravigotte saus

Penne pasta 
 kip, parmezaan, tomaat en pijnboompitten 
 evt. vegetarisch

Vega lasagne
 met groente van het seizoen 

Zalm uit de oven  +4
 kaas, tomaat en ui

Entrecote  +4  
 gegrild, seizoen groenten en kruidenboter

Tournedos  +8
 gebakken seizoen groenten en pepersaus

Zeetong  Dagprijs
 gebakken, braadjus en citroen

Wij zijn bekend met allergenen



MAALTIJD SALADES                   16,50
Gerookte zalm
 komkommer, rode ui, tomaat en citroen

Geiten kaas
 walnoot, honing en komkommer

Carpaccio
 pijnboompitten, oude kaas en balsamico dressing

Gerookte kip
 komkommer, ananas en sweet Chili dressing

NAGERECHTEN                   5
Coupe     allejan                                  +2
 rood fruit compote, crumble, bastogne en Heldro ijs

Warm chocolade lavacake
 slagroom en Heldro ijs

Crème brullee
 geflambeerd, gekarameliseerd en Heldro ijs

Spekkoek
 ananas, crumble, Heldro caramel ijs

                  trio
 vanille, aardbeien en kersen-chocolade Heldro ijs

Wij zijn bekend met allergenen



MALLEKIDS MENU
Tomatensoep  5
 huisgemaakt

Kinder saté spies  7,5
 kroepoek, friet en pinda saus

Kinder schnitzel  7,5
 met friet, mayonaise en appelmoes

Frikandel  5
 met friet, mayonaise en appelmoes

Kroket  5
 met friet, mayonaise en appelmoes

Kipnuggets  5
 met friet, mayonaise en appelmoes

Mallekids verassing ijsje  3,5


