
Lunch
Boerderij Kaas, jonge of oude  € 5,50
Brie, sla, zongedroogde tomaten, walnoten en honingdressing  € 7,50
Serranoham, sla, zongedroogde tomaten, zwarte olijven en allioli € 7,95
Runder carpaccio, sla, pijnboompitten, parmezaanse kaas, spekjes truffelmayonaise  € 8,50
Zalm, rucola, kruidenkaas, gekookt ei, rode ui en kappertje € 9,95
Gezond, serranoham, oude kaas, rauwkostsalade  € 8,25

Keuze uit Polderbrood, wit of bruin, Naturo, wit of bruin

Rundvleeskroket, 2 rundvleeskroketten met mosterd  € 6,50
Groentekroket, 2 groentekroketten met mosterd  € 6,50
Rhoonse bal gehakt, Home-made  € 7,25
Uitsmijter, kaas, ham of spek vanaf  € 7,25
Omelet, naturel, kaas, ham, boerenomelet of spaanse omelet vanaf  € 9,00

Panini, rucola, chorizo, kaas en rode pesto  € 6,50
Rhoons Poldertje, soep van de dag, polderbrood met serranoham en polderbrood  
met een rundvleeskroket € 9,75

Clubsandwich
- met gerookte kip, bacon, gekookt ei, mayonaise, ui, sla, tomaat, kaas  € 9,50

Tosti 
-Tosti Ham & kaas  € 3,50
-Tosti met tonijn, ui, zongedroogde tomaten en kaas  € 4,75

Maaltijdsalades
Geserveerd met desemstokbrood wit of bruin 
- met gerookte kip, ananas, komkommer, pijnboompitten en honing  € 11,50
- met geitenkaas, spekjes, zongedroogde tomaten, walnoten, rode ui, olijven en honing  € 11,50

Pannenkoeken
Naturel  € 8,25
Appel & kaneel  € 9,75
Spek  € 9,75
Kaas  € 10,50
Appel & spek  € 11,00

Voorgerechten
Geitenkaassalade, 
zachte sla, spekjes, zongedroogde tomaten, walnoten, zwarte olijven, rode ui en honingdressing  € 9,50
Carpaccio van rund,
met zongedroogde tomaten, sla, pijnboompitten, spekjes, parmezaanse kaas  
en een dressing van truffelmayonaise  € 10,75
Gamba’s, met knoflooksaus en desembrood € 9,50

Hoofd / Plate service gerechten
Boerenschnitzel, gepaneerde varkensschnitzel met gebakkenaardappelen, 
uien, spek, doperwten, boontjes, champignons, zilveruitjes, wortel en paprika € 14,50
Salentein Beef, argentijnse biefstuk, met gebakken champignons en ui  € 17,50
Kipsaté, kroepoek en gebakken uitjes  € 14,50
Varkenshaassaté, kroepoek en gebakken uitjes  € 15,50
Trio Burger, een kalfs, runder en varkens burger  € 12,50 
Cheeseburger, 100% Black Angus rundvlees  € 15,50
Ossenhaaspuntjes, gemarineerde ossenhaas met gebakken paprika,ui en champignons  € 19,25
Surf en Turf, gemarineerde ossenhaas en gamba’s € 20,75 
Gebakken mosselen  € 16,50
Kabeljauwfilet, mosterdsaus € 18,50

Gerechten worden geserveerd met friet (of gebakken aardappels + € 1,40) en sla

Vegetarische gerechten
Vega-burger  € 9,50
Pasta met Spinazie, champignons, ui, pijnboompitten en knoflookroomsaus € 11,50

Dessert
Dame blanche, vanille ijs met chocoladesaus en slagroom  € 7,95
Stroopwafeltoetje, stroopwafels met stroopwafelijs en slagroom € 8,50
Het Polderappeltje, gevuld met apfelstrudelijs en slagroom  € 8,50

Natuurlijk genieten!
Smoothies vers voor u gemixt
Frambozen & Mango  € 4,70
Aardbeien & Banaan  € 4,70
Ananas & Mango  € 4,70
Groente smoothie, Broccoli, spinazie, pastinaak en appel  € 4,70
Verse munt thee  € 3,10
Vers geperste jus d’orange  € 3,70

Rhoonse Polder Bittergarnituur
Portie bami-hap of nasi-hap  € 3,85
Portie kaassouflé of kipnuggets  € 4,00
Portie kaasstengels of vlammetjes  € 4,40
Portie bitterballen  € 4,85
Portie kipvleugels of kiploempia  € 5,50
Portie vleesballen  € 5,75
Portie kaas  € 4,50
Portie oude kaas € 5,20
Gemengd bittergarnituur vanaf 2 personen € 11,75
Borrelplank vanaf 2 personen, met diverse soorten ham serannoham, coburger, 
spinata romana, garnalen, olijven, kaasstengels, kalfsbitterballen, tapenade en breekbrood  € 15,00 
Gemengde noten  € 2,75
Desemstokbrood met kruidenboter en tapenade  € 6,25
Vegetarische bittergarnituur vanaf 2 personen   € 11,75

Heeft u een allergie, meld het ons!



M E N U K A A R TBRASSERIE RHOONSE POLDER
     Veerweg 2-A  |  3161 EX Rhoon

T 010 - 501 79 28
info@rhoonsepolder.nl  |  www.rhoonsepolder.nl 

Volg ons op Facebook


