Eetcafé Centraal
Lunch & Diner

Drinks

Bed & Breakfast

Nog iets extra:

Bourgondisch eten:
In overleg kunnen diverse gerechten

Mandje brood met smeersel

€ 4,85

inclusief brood en nagerecht

Mayonaise

€ 0,50

vanaf € 23,50 p.p.

Appelmoes

€ 1,00

Graag vooraf reserveren

Pindasaus

€ 0,85

e

bv

op tafel worden geserveerd

Friet

or
n

€ 2,00

Gebakken aardappels

€ 2,00

Menu’s voor groepen.

Rijst

€ 2,00

Vraag ernaar bij uw bediening of

Groente garnituur

€ 2,00

kijk op onze website

Rauwkostsalade

€2,00

www.cafecentraal-oostvoorne.nl

Pepersaus

€ 1,80

Stroganoffsaus

€ 1,80

Laat het ons weten.

ro

ep

We zijn niet aansprakelijk als een gast last
krijgt van sporen van een allergeen.

Eetcafé “Centraal”

R

Heeft u een allergie?

Vo

Wij hebben ook leuke samengestelde

Stationsweg 2
3233 CT Oostvoorne
tel. 0181483176
www.cafécentraal-oostvoorne.nl

Wij verhuren ook hotelkamers
Info bij de bar

Let op de parkeerplaats bij de
Albert Heijn gaat om 20.00 uur dicht!!!!

Grote Kaart

Eetcafé Centraal
Lunch & Diner

Visgerechten

€ 17,50

Gebakken kabeljauw
ingesmeerd met pesto croutonkruimels en
parmezaam

€ 18,95

Gegrilde zalmfilte
met gepofte wilde rijst en een couscoussalade

€ 17,95

Gebakken scholletjes
met een vissalade

€ 15,50

or
n

Tournedos
met gegrilde groente en mozzarella

Varkenshaas
met grove mostersaus en een kletkop van oude kaas

Vo

Kifiletstukjes
met pasta in tomaten-basilicumsaus en parmezaan

Vegetarische gerechten
€ 9,50

Kindermenu’s
Bordje friet met bitterballen of frikadel of

€ 7,20

kipnuggets
Bordje friet met spare-ribs
Bordje met friet en één sliptongetje

Kindermenu’s worden geserveerd met
appelmoes en een ijsje als nagerecht

ro

€ 14,75

Spar-ribs
overal bekend en geliefd
Kipsate spies
met kroepoel en gedroogde uitjes

€ 8,20
€ 8,20

€ 23,95

Trio van tonijnscalade, gerookte zalm en
hollandse garnalen

€ 13,75

€ 8,95

€ 16,95

Gefrituurde garnalen
Op een bedje van sla, rode ui, tomaat
en knoflooksaus

€ 9,95

€ 16,75

Salade gerilde kipfilet
met pesto, olijven,rode ui, tomaat en mozzarella

€ 11,50

€ 16,25

Hollandse garnalencocktail
met cocktail saus
Tapas plankje

€ 13,50

€ 18,85

Gegrilde entrecote
met een potje tomatensalsa

ep

Boerenbol quinoaburger
met sla, tomaat, gegrilde paprika
en een potje tomatensalsa

Varkensschnitzel
met paprika, ui, tomaat en mozzarella uit de oven

R

proeverij van vegetarische gerechten

€ 10,50

€ 19,50

Rundercarpaccio
met kappertjes, pijnboompitjes
parmezaan en pestomayonaise

€ 16,95

Gegrilde Kogelbiefstuk
met uitjes en champions
Ossenhaaspuntjes
met stroganoffsaus

€ 9,50

bv

Gegrilde visspiesjes
van garnalen, zalm en kabeljauw
met een quinoasalade

Salade warme geitenkaas
met appel, komkommer, spek en walnoten

e

€ 18,00

Zwaardvis carpaccio
€ 12,50
met sla, olijfolie, knappertjes en krokante zeewier

€ 17,95

Garnalenpotje
in pittige saus

€ 9,95

€ 13,25

Mandje brood met smeersels

€ 4,85

€ 12,50
Broodje Hambuger100% rundvlees
met ui en tomaat
met friet of aardaplpels

Bed & Breakfast

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Gebakken sliptong
3 stuks met kappertjessaus

Drinks

Soepen
Tomatensoep

€ 4,50

Uiensoep met kaascrouton

€ 4,95

Vissoep met hollandse garnaaltjes

€ 5,95

Soep van de chef elke keer anders

€ 4,60

