Lunch kaart (te bestellen tot 15.00 uur)
Renzo Bol carpaccio
truffelmayonaise/ parmezaanse kaas/ pesto/ balsamico

€12.50

Renzo Bol krabsalade
kerrie mayonaise/ gekookt ei/ spaghetti van komkommer

€12.50

Renzo Bol filet américain
kappertjes/ ui/ mosterd/ curry/ tabasco

€12.50

Lunchplank vlees
dagsoep/ kroket/ vleeswaren/ mosterd/ renzo bol

€12.50

Lunchplank vis
vissoep/ garnalenkroket/ vissoorten/ cocktailsaus/ renzobol

€17.50

Lunchplank vega
dagsoep/ vegetarische kroket/ mosterd/ kaas/ bloemkool remoulade/ renzo bol

€12.50

Sushi roll (8 stuks)
tonijn/ avocado/ komkommer/ wasabi mayonaise/ unagi/ gamba tempura

€14.50

Uitsmijter Renzo
drie eieren/ kaas/ prosciutto/ parmezaanse kaas/ groentetuintje

€11.50

Twee boterhammen met twee kroketten
Mosterd/ maisbrood/ groentetuintje

€10.50

Luxe plank (vanaf 2 personen)
Diverse vissoorten/ hamsoorten/ kaassoorten/ warme snacks/ soepje /renzo bol €18.50 p.p

Pizza tosti
tomatensaus/ mozzarella/ rode ui/ salami/ oregano

€8.50

Tosti zalm
ui/ kappertjes/ knoflook dip

€8.50

Croque madame
ham/ kaas/ gebakken eitje/ renzo sausje/ maisbrood

€8.50

Salade kip
gekookte eitje/ amerikaanse dressing dressing/ ansjovis/ tomaat

€17.50

Salade gamba's
tomatensalsa/ croutons/ knoflook/ wakame

€18.50

Salade vega
puntpaprika/ parelcouscous/ truffelmayonaise/ parmezaanse kaas

€16.50

Soep (soep van de dag)

dagprijs

Sweets/ Borrel & Bites(te bestellen tot 21.00 uur)
Ijskoffie
twee bollen vanille ijs/ koffie/ slagroom

€6.75

Ijs
Dame blanche/ ijs met advocaat/ sorbetijs met slagroom

€7.75

Appeltaart warm/koud

€3.75
€0.50

slagroom supplement

Huisgemaakte friandises
drie zoetigheden voor bij de koffie/ thee

€6.50

oesters (te bestellen vanaf 3 stuks)
citroen/ rode wijnazijn/ sjalotjes

€3.50

Bruschetta (6 stuks)
diverse toppings (ook vegetarisch mogelijk)

€10.75

Krokante kip
sesamzaadjes/ Oosterse mayonais

€9.75

sushi (8 stuks)
avocado/ tonijn/ wasabi mayonaise/ unagi/ gamba tempura

€14.50

Gebakken gamba's
tempura beslag/ knoflook mayonaise/ wakame

€10.75

Antipasti plank
diverse ham-kaassoorten/ olijven/ bruschetta/kip in pikante saus/ renzo bol €18.50

Luxe plank (vanaf 2 personen )
diverse vissoorten/ ham-kaassoorten/ warme snacks/ soepje/ renzo bol

€18.50 p.p

Renzo bol met smeersels

€5.75

Bittergarnituur
Frites de luxe truffelmayonaise/ parmezaanse kaas
Runder Bitterballen van de bourgondiër (8/ 12 stuks)
Mix bittergarnituur (8/ 12 stuks)
Garnalen bitterballen van de jong ( 8 stuks)
Krokante kippenvleugels (6 stuks)
Kaassoufflé van souflesse (6 stuks)
Garnalen kroketten cocktail saus/ citroen (2 stuks)

€5.50
€6.50/€9.50
€7.25/€10.50
€10.50
€7.50
€7.50
€12.50

