Afhalen lunch

Lunch afhalen
vrijdag tot en met zondag van 12.00-16.00 uur
BROODJES

Lieve gasten,
Ons restaurant is gesloten, maar u kunt wel gerechten
afhalen. Deze gerechten kunt u online bestellen en
afrekenen (via iDEAL).
Hoe te bestellen
Ga naar onze website en druk op
de Afhalen & Bezorgen-knop of
scan deze QR-code met het
fototoestel van uw mobiele
telefoon om de bestelapp te
openen. In deze app kunt u kiezen
voor afhalen of bezorgen en de
gewenste dag en tijd invullen.
Afhalen
Onze meeste gasten komen uit een wijde omtrek van
Café de Vlist en daarom verzoeken wij u vriendelijk te
kiezen voor de optie ‘afhalen’. Op deze manier kunnen wij
de kwaliteit van onze gerechten het beste waarborgen.
RIVM
Wij houden ons aan de richtlijnen van de RIVM, dragen
handschoenen, wassen onze handen regelmatig,
desinfecteren de deuren, werkplekken en de
pinautomaat.
GERECHTEN AFHALEN:

U kunt uw bestelde gerechten afhalen bij het
afhaalloket bij de voordeur van het
restaurant. LET OP: HOUD 1,5 meter
afstand van iedereen!
Drive-in
Als u komt afhalen, kunnen wij uw bestelling
ook aangeven bij de auto. Geef dan bij de
bestelling het merk en de kleur van de auto
door.
Mocht u zich ziek, verkouden of koortsig
voelen, stel uw bezoek aan Café de Vlist
dan uit.

keuze uit stokbrood, landbrood, of zachte bolletje

FRIKANDEL met saus naar keuze

€ 2,75

KROKET van Oma Bobs met saus naar keuze

€ 3,50

BOERENKAAS

belegen € 4,95 of oud € 5,95

DE VLIST ons broodje gezond

€ 6,50

CARPACCIO VAN DE CHEF

€ 9,50

met truffelmayonaise en overjarige boerenkaas
uit de Vlist (supplement eendenleverkrullen € 2,50)

GEROOKTE ZALM

SOEPEN (zelf opwarmen )
TOMATENSOEP met basilicum room

€ 4,00

MOSTERDSOEP met katenspek en bosui

€ 4,00

UIT DE FRITUUR …….
BAK FRIET met saus naar keuze

€ 3,50

FRIKANDEL met saus naar keuze

€ 1,75

KROKET van Oma Bobs met saus naar keuze

€ 2,50

MINI KAASSOUFFLE 4 stuks

€ 2,75

KIPNUGGETS 5 stuks met zoetzure saus

€ 3,00

VOORGERECHTEN
STOKBROOD met kruidenboter

€ 4,95

CARPACCIO VAN DE CHEF

€ 10,00

met truffelmayonaise, rucola en overjarige kaas
(supplement eendenleverkrullen € 2,50)

CAESAR SALADE

€ 10,00

met boerderijkip, Parmezaanse kaas, croutons
en ansjovismayonaise | ook vegetarisch mogelijk

VISSERSSALADE

€ 14,50

met gerookte zalm, paling en Hollandse garnalen
met cocktailsaus

DESSERTS
STROOPWAFELIJS huisgemaakt

€ 5,00

TIRAMISU lange vingers koffie en mascarpone

€ 5,00

HOLLANDSE AARDBEIEN vanille-ijs en hangop

€ 6,50

HUISWIJNEN
Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon of lichte rosé

Eet smakelijk!

€ 9,50

in de Krimpenerwaard gerookt met pestomayonaise

€ 12,50

Vragen? Bel ons: 0182-380256
p.s.: de gerechten kunnen wisselen, raadpleeg
voor de actuele menukaarten de bestel-app!
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