
restaurant

C
A

LL
A

N
TS

O
O

G

food 



Groene vis = goede vis! 

Op onze menukaarten vind je alleen maar ‘goede’ vis.  
Dat is vis met een keurmerk, of vis die groen scoort op de 
VISwijzer van milieuorganisatie Good Fish. Dat betekent dat 
de vis duurzaam wordt gevangen, met minimale schade aan 
de natuur. Zo dragen we samen bij aan gezonde oceanen 
boordevol vis.

Soep & Voorgerechten

Soep van de Chef  5,50
huisgemaakte verse soep | broodje | roomboter

Breekbrood   5,50
aioli | tapenade

Caesar salade 10,50
babyromano sla | malse kipstukjes | flakes van kaas |  
spek | bio croutons

Rundercarpaccio  10,50
rucola | flakes van kaas | pompoenpitten | truffelmayonaise 

Gampa pil pil 12,50
gepelde garnalen | gebakken in knoflookolie met Spaanse peper



Hoofdgerechten

Caesar salade 14,50
babyromano sla | malse kipstukjes | flakes van kaas |  
spek | bio croutons

Groentecurry  15,50
verse biologische groentes | kokosmelk 
Met kip?  +3

Oosters gemarineerde kipsaté 18,50
saté van kippendijen | satésaus | atjar | kroepoek | friet
Extra stokje?   +4

Fish & chips 18,50
krokant gefrituurde vis | ravigottesaus | friet

Gegratineerde zalmfilet 21,50
Parmezaan | peterselie | friet | salade

Gegrilde big best burger 16,50
burger van Noord-Hollands rund | tomaat | ui | augurk |  
burgersaus | friet

Gegrilde chicken burger 16,50
smokey barbecuesaus | ananas | gebakken ui | friet

Gegrilde vega burger  16,50
gegrilde aubergine | vleestomaat | paprikahummus | friet

Specials van de chef 
Vraag ernaar bij onze medewerkers



Good food
brings people

together 

Pizza

Margherita  9,50
tomatensaus | mozzarella 

Pepperoni 12,-
tomatensaus | mozzarella | pepperoni | jalapeño

Hawaï 12,-
tomatensaus | mozzarella | ham | ananas 

Verdure  12,-
tomatensaus | mozzarella | olijven | courgette | mais

Tonno 14,-
tomatensaus | mozzarella | tonijn| rode ui | olijven

Quattro stagioni 14,-
tomatensaus | mozzarella | pepperoni | ham | paprika | rode ui 

Al onze pizza zijn huisgemaakt en belegd met verse ingediënten.

Pasta

Pasta gamba 16,50
biologische tagliatelle | pittige gamba’s | rucola |  
knoflookroomsaus | kaas

Pasta chicken 14,50
biologische tagliatelle | malse kip | courgette | rucola |  
knoflookroomsaus | kaas



Kindergerechten

Biologische bitterballen 7,50
friet | mayonaise | ketchup

Kinderpizza   7,50
tomatensaus | kaas | topping naar keuze

Kinderpasta bolognese 7,50
biologische tagliatelle | gehakt in tomatensaus

Kidsburger 9,-
friet | mayonaise | ketchup

Fish & chips 9,-
krokant gefrituurde vis | ravigottesaus | friet | mayonaise

Desserts

Dame blanche 6,50
vanille-ijs | warme chocoladesaus | slagroom

Dame noire 6,50
chocolade-ijs | caramelsaus | slagroom

Roomijs met dronken rozijnen 7,50
rum-rozijnenijs | chocoladesaus | walnoot | slagroom

Montgommery’s vegan ijs 
Classic vanilla 3,95
Chocolate bomb 3,95
Chocolate & chunks 3,95
Maple & pecan 3,95

Kijk in onze ijsvriezers voor diverse handijsjes.

Daar zeg je geen nee tegen! 

Niets is lekkerder dan een frietje op zijn tijd, mits het 
natuurlijk duurzaam gebakken is! Wij frituren uitsluitend in 
100% zonnebloemolie. En nadat wij de lekkerste friet hebben 
gebakken, krijgt de olie een tweede leven als duurzame 
brandstof. Ook besparen we per jaar twee ton plasticafval 
doordat de olie op een duurzame manier verpakt is.
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Lunch 
Al onze lunchgerechten worden geserveerd met biologisch vloerbrood 
m.u.v. de salades.

Soep van de Chef  5,50
huisgemaakte verse soep | brood | roomboter

Broodje burrata  7,25
tomaat | basilicumdressing 

Uitsmijter  8,75
3 gebakken eieren | kaas | ambachtelijke boerenachterham

Rundvleeskroketten 10,-
2 kroketten | Zaanse mosterd

Broodje rundercarpaccio 10,50
rucola | flakes van kaas | pompoenpitten | truffelmayonaise

Broodje hete kip 10,50
kippendij | groentes in Oosterse saus

Vistrio 12,50
Hollandse garnalen | gerookte zalm | makreelsalade |  
brood | roomboter

Tonijnsalade 10,50 
tonijnsalade | gekookt ei | cocktailsaus

Caesar salade 10,50
babyromano sla | malse kipstukjes | flakes van kaas |  
spek | bio croutons

 Vegetarisch

Allergeneninformatie?
Vraag ernaar bij onze medewerkers.


