Gerechten van hoeve eieren met bruine of witte dikke desemboterhammen.
Fried eggs , free-range , with light ore dark sourdough bread
UITSMIJTERS KLASSIEK.
uitsmijter met ham en/of kaas
ham & eggs with ore without cheese.
uitsmijter met spek en/of kaas
bacon & eggs with ore without cheese.
UITSMIJTER ROTTERDAMMER.
uitsmijter “van alles” met ham, spek, kaas en beetje groenten.
ham, bacon , cheese , vegetables & eggs
UITSMIJTER GROENTEN.
uitsmijter met paddenstoelen , groenten en/of kaas.
mushrooms , vegetables & eggs , with ore without cheese
UITSMIJTER ZALM & CAVINOIR
uitsmijter met snippers van wilde gerookte zalm en cavinoir .
pieces of smoked ‘wild” saumon, seaweed, cavinoir & eggs.
BOERENOMELET
omelet met ham, spek, kaas en groenten.
farmers omelet with ham , bacon , vegetables , mushrooms and cheese.
OMELET PADDENSTOELEN.
omelet met o.a. champignons , oesterzwammen en scheutje truffelolie.
omelet with mushrooms and twist of truffe oil.

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 12,50

€ 9,00

€ 9,50

DIVERSE
ZALMTARTAAR.
€ 13,50
tartaar van gerookte wilde zalm met zeewier , crème fraiche, cavinoir en groene salade.
tartar of wild saumon with seaweed , crème fraiche , cavinoir and green salad.
TOAST PADDENSTOELEN.
€ 9,00
in olijfolie gewokte en gekruide paddenstoelen op toast.
stir-fried seasoned mushrooms on roasted bread.
ROTTERDAMMER BAL
€ 6,80
bal gehakt , huisgekruid en handgekneed, met brood , jus en mosterd.
Dutch meatbal from minced porc and beef with bread
WEIDERYCK KROKETTEN
€ 7,50
twee rundvleeskroketten met brood./two beefcroquettes with bread and mustard.
TOSTI .
€ 5,50
grote tosti van ham en/of kaas. large grilled sandwich with ham and cheese
ROTTERDAMMER ROOKWORST
€ 5,50
dikke boterham met zuurkool en rookworst . bread with sauerkraut and smoked sausage

B.B.Q. BURGERS
BROODJE RUNDERBURGER
€ 7,00
desembol,sla,hamburger,ui,tomatenketchup/ bread, beef-burger,onion,tomato.
BROODJE KIPBURGER.
€7.00
desembol , sla, filet van kippendij , pikante saus. /bread, salad, pieces of chicken, spicy sauce.

PORTIE VERSE HUIS FRITES MET HUISGEMAAKTE MAYONAISE
PORTION DUTCH FRIES WITH HOME MADE MAYONAISE

€ 3,80
€ 3.80

VIS
De Rotterdammer heeft verse vis hoog in het vaandel staan. Met name Noordzeevis direct
van afslag of groothandel. Diverse platvis als griet, tarbot en schol maar ook zeehaan
(rode poon) , wijting ,zeebaars en pieterman zijn favoriet. Kibbeling van kabeljauw of
andere witvis staat met grote regelmaat op de schoolborden tevens schelpdieren als
oesters en mosselen.
Verse vis is seizoen gebonden waardoor de prijzen en verkrijgbaarheid dagelijks
verschillen , u treft de visgerechten daardoor niet aan op de menukaart maar deze staan
vermeld op de schoolborden , dagelijks is er een ruime keuze.

Gerechten geserveerd met diverse garnituren
Dishes below served with various garnishes

BOTLEK BURGER.

€ 16,50

flinke huisgekruide en hand geknede hamburger van rundvlees op desembrood
met sla, ui , tomaten ketchup en gebakken champignons. Geserveerd met frites.
large home seasoned hamburger of beef on sourdough bread with salad , onion ,cheese
tomato ketjup , fried onions and mushrooms. Served with Dutch fries.

ROTTERDAMMER BUIKSPEK .

€ 14,50
huis gepekeld en gekruid buikspek van scharrelvarken geroosterd op houtskool geserveerd met
hoisinsaus. Geserveerd met salade en frites.
Rotterdammer porc belly of free range pig grilled on charcoal , home seasoned and served with
hoisin sauce. Served with Dutch fries.
HANSIES DRAADJESVLEES.
€ 16,50
stoofvlees van het rund bereid op de wijze van onze chef met geb.aardappels en groenten vd dag.
chefs beef stew with potatoes and vegetables.
GEWOKTE KIPPENDIJEN.
€ 16,50
kippendijen op oosterse wijze, gewokt met div.groente en pittig gekruid.
stir-fried chicken , oriental spicy seasoned, served with Dutch fries.
PORC STEAK .
€ 22,50
flinke kotelet van scharrelvarken, geroosterd op houtskool , met geb.aardappels en groenten vd dag.
large porc chop (free range) , roasted on charcoal with potatoes and vegetables.
BIEFSTUK .
€ 20.50
biefstuk met champignons , groente of salade en verse frites.
beef-steak with mushrooms served with salad and Dutch fries
HOLLANDS SATÉETJE.
€ 16,50
saté van kippendijen vd B.B.Q. met klassieke pindasaus, frites en salade.
Dutch satay with peanut butter sauce , served with salad and Dutch fries.

ROTTERDAMMER ROOKWORST .
twee rookworsten bereid op de B.B.Q. met zuurkool en geb aardappels.
two smoked sausages from the B.B.Q. with sauerkraut and potatoes.
PLUK DE DAG .
vegetarische schotel van de dag. vegetarian dish of the day

€ 12,50

dagprijs

DAGELIJKS DI-VERSE EXTRA LEKKERNIJEN , SEIZOENGERICHT EN WAT DE MARKT BIEDT.
SEE THE BLACKBOARDS FOR EXTRA (ALSO FISH) DISHES.

