MENU

Onze lunchgerechten kunnen tot 15:00 uur besteld worden

Lunch
Trio vis 13
Pomodorisoepje, broodje tonijnsalade
en broodje gambakroketjes

Trio vlees 13
Pomodorisoepje, broodje carpaccio
en broodje kalfskroketjes

Trio vega 13
Pomodorisoepje, broodje avocado
smash en broodje groentekroketjes

Club sandwich 14
Met kerriemayonaise, ei, bacon, tomaat,
komkommer, salade en chips

Broodje burrata 13
Tomatenmix, rucola en pesto

Broodje carpaccio 12

Broodje kroket 11
Twee kalfsvleeskroketten van Oma Bobs met mosterd

Broodje tonijn 11

Broodje zalm 13
Gerookte zalm met rode ui, kappertjes, cornichons,
rucola en een honing dillesaus

Truﬀelmayo, pesto, parmezaan, pittenmix en rucola
Huisgemaakte tonijnsalade, avocado smash,
ijsbergsla en wasabimayonaise

Diner
STARTERS

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

DESSERTS

Smulplankje 6,5 p.p.
Allemaal lekkere hapjes om
te delen

Pomodorisoep 6

Saté van kippendijen 18
Zoetzure komkommer en
kroepoek

Dame blanche 8
Vanille-roomijs, chocolade
en slagroom

Carpaccio 12
Truﬀelmayo, pesto,
parmezaan,
pittenmix en rucola

Spareribs 20
Mals van het bot met
krokante uitjes

Citroensorbet 8
Sorbet-ijs met mango,
frambozencoulis en slagroom

Zalmfilet 22
Groene pesto, Parmezaanse
kaas, pittenmix, seizoensgroente en kruidenolie

IJsmacaron 8
Met frambozencoulis en
slagroom

Tomatensoep
van pomodori-tomaten

Broodplankje 6

Italiaanse bol, wit en bruin,
aioli en gezouten boter

Gerookte zalm op toast 13
Met rode ui, kappertjes,
cornichons, rucola en
een honing dillesaus

SMAKELIJK

ETEN!

Lowietjes steak 28
Flat-iron steak met grof
zeezout, chimichuri en
seizoensgroente
Al onze hoofdgerechten
worden geserveerd met
friet van Friethoes en salade

Salades & bowls
Salade carpaccio 18
Truﬀelmayonaise, pesto, parmezaan,
pittenmix en tomaat
Salade burrata 17
Tomatenmix, rucola en pesto

Poke bowl avocado 18

Sushisalade met avocado, verse groenten,
wakame, wasabimayonaise, sojasaus
en wasabicrunch

Poke bowl zalm 19
Sushisalade met gerookte zalm,
verse groenten, wakame, wasabimayonaise,
sojasaus en wasabicrunch

Heeft u een allergie of dieet, vraag onze collega’s naar de mogelijkheden!

Lekker voor erbij!
Truffelfriet 6
Met Parmazaanse kaas en
truﬀelolie

MENU
Pannenkoeken
Naturel

7

Nutella

8

Spek/Champignons

9

Appel/Kaneel

8

Grand-Marnier

9

Spek/Ham

9

Ananas

8

Ham/Kaas

9

Spek/Rozijnen

9

Banaan

8

Ham/Champignons

9

Spek/Banaan

9

Gember

8

Spek/Kaas

9

Appel/Rozijnen

9

Rozijnen

8

Spek/Appel

9

Appel/Kaas

9

Ham

8

Spek/Ui

9

Appel/Banaan

9

Spek

8

Spek/Ananas

9

Appel/Ananas

9

Kaas

8

Spek/Gember

9

Kaas/Gember

9

Hartige en zoete pannenkoekenspecialiteiten
De Lowietje Bloemendaal 14

Pannenkoek met spek, kaas, champignons en ui

Het betoverende hert 13

De merelman met de gouden snavel 16

Pannenkoek met shoarma van procureur, ijsbergsla
en knoflooksaus

Pannenkoek met spek, kaas en ui

De zingende nachtegaal 14

De huis zwaluw 16
Pannenkoek met spek, prei, brie en pittenmix

De gemutste mus 15

De jaloerse waterkip 16
Pannenkoek met saté van kippendijen, satésaus atjar
en gebakken uitjes

Heeft u een allergie of dieet, vraag onze collega’s naar de mogelijkheden!

Pannenkoek met appel, rozijnen, ananas en rum

Pannenkoek met vanille roomijs, chocoladesaus,
stukjes chocolade en slagroom

De specht met de rode broek 13
Pannenkoek met ananas, banaan en gember

