Take away service
vrijdag t/m zaterdag van 12.00 tot 16.00 en zondag van 11.00 tot 16.00 uur

Menu
BROODJES

bestel bij het eerste loket en haal af bij het tweede loket!

keuze uit stokbrood, landbrood, of zachte bolletje

VOORGERECHTEN TRAITEUR

FRIKANDEL met saus naar keuze

€ 2,75

STOKBROOD met kruidenboter

€ 4,95

KROKET van Oma Bobs met saus naar keuze

€ 3,50

CARPACCIO VAN DE CHEF

€ 10,00

BOERENKAAS

belegen € 4,95 of oud € 5,95

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

DE VLIST ons broodje gezond

€ 6,50

CAESAR SALADE

CARPACCIO VAN DE CHEF

€ 9,50

met boerderijkip, Parmezaanse kaas, croutons

met truffelmayonaise en overjarige boerenkaas

GEROOKTE ZALM

en ansjovismayonaise | ook vegetarisch mogelijk

VISSERSSALADE

uit de Vlist (supplement eendenleverkrullen € 2,50)

€ 9,50

in de Krimpenerwaard gerookt met pestomayonaise

€ 10,00

€ 14,50

met gerookte zalm, paling en Hollandse garnalen
met cocktailsaus

SOEPEN TRAITEUR (zelf opwarmen )
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

KIPNUGGETS 5 stuks met zoetzure saus

€ 3,00

MINI KAASSOUFFLE 4 stuks

€ 2,75

KOFFIE TO GO
KOFFIE

€ 2,00

CAPPUCINNO

€ 2,50

THEE

€ 2,00

FLESJE PLAT WATER

€ 2,00

IJSJES TO GO
IJSBEKER 1 bol

€ 1,75

IJSBEKER 2 bollen

€ 2,95

HOLLANDSE AARDBEIEN vanille-ijs en hangop

€ 6,50

TOMATENSOEP met basilicum room

€ 4,00

MOSTERDSOEP met katenspek en bosui

€ 4,00

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 de take away bestellen bij het loket
en afhalen bij het afhaalloket.
LET OP: HOUD 1,5 meter afstand van
iedereen !
Mocht u zich ziek, verkouden of koortsig
voelen, stel uw bezoek aan Café de Vlist dan
uit.

U kunt onderweg genieten van onze TAKE AWAY service . Heeft u afval, gooi dit dan
in de afvalbakken rondom Café de Vlist. Houd onze mooie omgeving schoon!

Eet smakelijk!
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