Voorgerechten
Soepen
5,75		
Tomatensoep met verse pesto en lente ui			
5,75		
Uiensoep naar eigen recept & een kaasbroodje
6,75		Vissoep rijkelijk gevuld						
6,75		
Mosterdsoep met gerookte zalmsnippers

Koud en warm
8,25 		
8,75 		
9,50 		

Champignonnetjes, gegratineerd met Gruyerre kaas
Gamba Pill Pill, gambastaartjes gegaard in knoflookolie met geroosterd broodje
Vitello Tonato, rose gebraden kalfsvlees met een tonijnsaus, kappertjes, cornichon, pijnboompitten,

		

zongedroogde tomaat en roquette sla

9,50 		

Carpaccio, met basilicum mayonaise en Parmezaanse kaas, kappertjes, pijnboompitten, olijven,
zongedroogde tomaat en roquette sla

		

11,50 		
		

10,50

Anti Pasti, met o.a. geitenkaas croquetje, gefrituurde garnaal, 					
smeersels, cornichons, kappertjes, pijnboompitten, olijven, Rauwe ham en Manchego kaas

		

Steak Tartaar, met gepocheerd ei en truffelmayonaise, peterselie, kappertjes,
rode ui, cornichon en geroosterd broodje

8,75		

Croquetjes, van Oma Bob’s met geitenkaas met honing, garnaal met mosterdmayo

		

en Serranoham met truffelmayo

Salades
10,50/12,50

Geitenkaas, warme geitenkaas met honing en walnoten, kappertjes, cornichon, zongedroogde tomaat,

		

komkommer, pijnboompitten, rode ui en olijven

10,50/14,50

“Valerius”, met drie soorten verse vis, kappertjes, cornichon, zongedroogde tomaat, komkommer,

		

pijnboompitten, rode ui en olijven

Hoofdgerechten
19,50 		
Kabeljauwfilet – met aardappelpuree, groenten en een zachte mosterdsaus
16,50/20,50 Sliptongen –in de roomboter gebakken, met remouladesaus, 2 of 3 stuks
19,50 		
Zalmfilet – gegrild, met ovenaardappel, rucola, Parmezaanse kaas
		
en basilicumroomsaus
18,50		
Kookmosselen, pannetje met Zeeuwse mosselen koude sausjes en salade
18,50 		
Vangst van de week - een wisselend visgerecht

(Burgers)
Chef’s Burger –16,50 - met tomaat, augurk, spek en gebakken eitje, speciale saus (met kaas +1,)
Zalmburger –14,50 - met komkommer, wakamé en avocado crème

Verder nog
Saté “Valerius” – met pindasaus, aardappelsalade en rauwkostsalade, 1 of 2stokjes
10,50/15,25 Kipfilet
11,50/16,25 Varkenshaas
15,00/22,50 Beef
Saus bij onderstaande gerechten naar keuze: peper, champignon, Roquefort of Teri Yaki

22,00 Flank Steak (Bavette), mals stuk vlees van de flank, gegrild, met groenten en saus naar keuze
23,50 Biefstuk van de haas, (2x 100 gr) gebakken of gegrild, met groenten en saus naar keuze
19,50 Varkenshaas, gebraden en gevuld met brie, met groenten en saus naar keuze
18,50 Kip spies, kippendijen omwikkeld met spek, paprika, ui en champignon, van de grill met BBQ saus
17,50 Stoofpannetje, stukjes kipfilet in een Thaise curry saus met shiitake, lente ui, groenten en witte rijst

VEGA
14,50 Risotto – met champignons, rode biet en gebakken brie
14,50 Tortellini - gevuld met kaas in een romige pestosaus

Coupes
7,50 Meloen,
meloenijs met verse meloen
8,50 Karamel Delight,
stroopwafel-, Butter scotch- en hazelnoot praline-ijs, karamelblokjes, Dooley’s likeur en slagroom
8,50 Tropical,
mango, passievrucht en lychee-ijs met Passoa likeur
8,50 Mojito,
twee bollen Mojito-ijs met Bacardi, limoen en mint
8,50 Malibu,
kokos en ananasijs met Malibu likeur en slagroom
7,50 Chocotaartje, 						
warm chocoladetaartje met Licor 43 en vanille-ijs
6,50 Créme Brûlée, 				
vanilleroom met een laagje karamel en Boerenjongens-ijs
6,50 Cheesecake,
wisselend van smaak met ijs en slagroom

Speciale koffie’s, met ongezoete room
Irish coffee, met Jameson whiskey					
6,25
Kiss of fire, met Tia Maria en Cointreau				
6,25
Italian coffee, met Amaretto					6,25
Spanish coffee, met Tia Maria of likeur 43			
6,25
Mexican coffee, met Kahlua					
6,25
Coffee DOM, met D.O.M. Benedictine				
6,25
Sleep well, met Baileys						
6,25
French coffee, met Grand Marnier 				
6,25
IJmuider coffee, met Sluisje					
6,25
Valerius coffee, met Frangelico					
6,25

Speciaaltjes 0.0, met gezoete room
Caramel koffie				
			
3,Caramel cappuccino						3,25
Caramel latte 							3,50
Vanille koffie							
3,Vanille cappuccino						3,25
Vanille latte 							3,50
Chocolade koffie						
3,Chocolade cappuccino						3,25
Chocolade latte							3,50

