MENUKAART

Albert is er even niet, maar voor goed volk staat de
deur natuurlijk gewoon open. Welkom dus bij
Alberts Huijskamer, waar het altijd ouderwets
gezellig is. Waar je lekker kunt eten, zonder
poespas. En voor “billijke prijzen” zoals Alberts
moeder zou zeggen. Kijk maar eens wat de pot
schaft en laat je een lekker glaasje inschenken.

OM MEE TE BEGINNEN
Vers afgebakken broodjes met kruidenboter, tomatensalsa
en aioli | 3,5 p.p.
Grand entree
Diverse voorgerechtjes om samen te delen, minimaal 2
personen | 10,5 p.p.

KOUDE VOORGERECHTEN
Carpaccio van Hollands rundvlees met Parmezaanse kaas,
rucola, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en
balsamicodressing | 9,75
Rosbiefroosjes met rode biet en mieriksworteldressing | 9
Garnalencocktail | 8,5

WARME VOORGERECHTEN
Gebakken gamba’s met peper, knoflook en
roerbakgroenten | 9,5
Champignons gebakken in knoflook en kruiden,
gegratineerd met kaas | 7
Tomatensoep met basilicum en reepjes ham | 4
Romige mosterdsoep met uitgebakken spekjes en
bosui | 4

HOOFDGERECHTEN
Malse biefstuk met een klassieke stroganoffsaus | 22
Biefstukpuntjes met een Oosterse ketjapsaus | 21,5
Warm gerookte zalm van Urk met dille en
Hollandaisesaus | 21
Mixed grill met varkenshaas, biefstuk en kipfilet
geserveerd met pepersaus | 20
Gemarineerde spareribs met barbecuesaus | 19,5
Gekruide zeebaars met ratatouille | 18,5
Krokant gebakken schnitzel met boerengarnituur | 16,5
Kipsaté met satésaus, gebakken uitjes en kroepoek | 15
Alberts Huijsburger
Een luxe broodje hamburger met sla, tomaat,
komkommer, ui, spek en cheddar | 14,5
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met gebakken
aardappelen, friet, groenten, frisse rauwkostsalade
en appelcompote.

				

MAANDSPECIALITEIT
Elke maand serveren wij een maandspecialiteit.
Vraag de bediening naar de specialiteit van deze maand.

Dieetwensen of een allergie? Wij hebben ook een glutenvrije en
vegetarische menukaart.

VOOR DE KINDERS
Boerenfrites met appelcompote en mayonaise met
daarbij de keuze uit:
Frikandel, kroket, kipnuggets of spareribs | 5

DESSERTS
Grand dessert
Variatie van onze desserts om samen te delen, minimaal 2
personen | 7,5 p.p.
Dame blanche | 5
Panna cotta met gemarineerde aardbeien | 6
Citrus-cheesecake met gekonfijte sinaasappel en een
bolletje limoenijs | 6,5
Boerenroomijs met rozijnen en rum met advocaat en
slagroom | 5,5
Irish coffee (Jameson) | 7
Spanish coffee (Licor 43) | 7
French coffee (Grand Marnier) | 7

