!
.
.
m
m
m
Mm

...take ou
t menu!

.
.
.
n
a
v
n
e
t
e
i
n
e
g
s
i
lekker Thu

!
l
e
a
d
s
y
u
R
n
Va

Broodjes

Maaltijdsalades

Meeneem Toppers

Tonijnsalade
7,5
huisgemaakt (evt. met gesmolten
kaas + 0,80)
Ambachtelijk gerookte zalm 
8
met roomkaas
Rundercarpaccio 	
8,5
met Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola en pesto
Old Heemskerk (v)		
5,5
kaas met mosterd
Geitenkaas (v)
8
met honing, walnoten en appel
Twee Kroketten
7
Amsterdams, rundvlees met mosterd
Uitsmijter ham, kaas of bacon
7
extra ingrediënten 0,80 per item:
Boerenomelet 
8
geklopt ei met groenten, ham en kaas
Fit Dutchie 
7
“Old Heemskerk”, beenham, tomaat,
ei, komkommer, rode ui en sla
Chicky Chicky
9
gegrilde kip, bacon, guacamole en
crème fraîche
Club Sandwich		

8,8
gerookte kipfilet, sla, bacon, omelet,
chilimayonaise, geserveerd met friet

Rundercarpaccio salade
13,5
met Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes, rucola en pesto
Geitenkaas salade (v)
13,5
met walnoten, appel, croutons
en honing-mosterddressing
Oosterse kipsalade
13,5
met kippendijen, lente-ui,
cashewnoten en een sojadressing
Caesar salade 
13,5
met gerookte kip, little gem, spek,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Ruysdael ribs 
17
lichtzoet gemarineerde spareribs
met knoflooksaus & cocktailsaus
Saté van kippendijen
of varkenshaas
L = 16,5
met friet, salade
XL = 19,5
en rempejek             

Boerenbrood bruin of wit

geserveerd met brood

Hotdogs
Mexican hotdog 	
7,5
met spek, chilibeans en
tomatensalsa
American hotdog
7,5
met zuurkool, ui, paprika en curry

van harte aanbevolen

Burgers

met friet en salade
Ruysdael Classic
14
rundvlees burger met cheddar
cheese, sla, tomaat en BBQ-saus
Mexican Burger
14
rundvlees burger met tomaat,
guacamole, rode ui, cheddar cheese
en jalapeños
geserveerd met nachos i.p.v. friet
Sunny Veggie (v)
14
vega burger met sla, cheddar cheese,
tomaat en chilimayonaise

Niet alle gerechten van onze menukaart zijn geschikt om mee te nemen. Ze
behouden onderweg naar uw bestemming soms niet de kwaliteit die u van ons
gewend bent. Daarom hebben wij deze selectie voor u gemaakt. In overleg is
uiteraard veel mogelijk. Heeft u een allergie? Meld het ons!

GRAND CAFÉ VAN RUYSDAEL • RUYSDAELSTRAAT 1 • 1961 RM   HEEMSKERK • T 0251 232 232

