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LunchBroodjes tot 17.00

Burgers met friet € 14,5

Boerenbrood bruin of wit

Fancy Tuna
7,7
huisgemaakte tonijnsalade
(evt. met gesmolten kaas + 0,80)
Carpaccio
8,7
beef carpaccio met pesto of
truffelmayonaise, pijnboompitten,
rucola en Parmezaanse kaas
Geitenkaas (v)8
lauwwarm met honing, walnoten en
appel
Twee Kroketten
7
Amsterdams, rundvlees met mosterd
Chicky Chicky
9
gegrilde kip, bacon, guacamole en
crème fraîche
Club Sandwich		
9
gerookte kipfilet, sla, bacon, omelet en
chilimayonaise, geserveerd met friet
Old Heemskerk (v)		5,7
kaas met mosterd
Fit Dutchie 
7,5
“Old Heemskerk”, beenham, tomaat, ei,
komkommer, rode ui, mesclun sla
Ball m’eats bread
8
met truffelmayo en Parmezaanse kaas
Bagel zalm
8,5
met ambachtelijk gerookte zalm en
roomkaas

Maak je lunchbox compleet
Jus d’orange		
Smoothie

3
4

Hotdogs tot 17.00 uur
Wild Dog USA
8,5
met zuurkool, ui, paprika en curry
Hotdog Dutch style
8,5
met Amsterdamse uitjes, augurk, mosterd
oude kaas, mayonaise en gebakken uitjes

Ruysdael Classic rundvleesburger met
cheddar cheese, sla, tomaat en BBQ-saus
Sunny Veggie (v) vegaburger met sla,
cheddar cheese, tomaat en chilimayonaise
El Chapo rundvleesburger met tomaat,
guacamole, rode ui, cheddar cheese en
jalapeños

Meeneem Toppers
van harte aanbevolen

RUYSDAEL’S FAMEUZE SATÉ

heerlijk malse saté van kippendij of
varkenshaas met pindasaus, friet & salade
2 stokken = 16
3 stokken = 19

RUYSDAEL RIBS 

16,5

lichtzoet gemarineerde spareribs
met friet, knoflooksaus & cocktailsaus

Maaltijdsalades € 13
Carpacciosalade met beef carpaccio,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes,
rucola en pesto of truffelmayo
Geitenkaassalade (v) met zachte geitenkaas, walnoten, appel, croutons en
honing-mosterddressing
Oosterse kipsalade met gemarineerde
kippendijen, lente-ui, cashewnoten en
sojadressing

extra te bestellen
Twister fries met truffelmayo
Steakhouse frites met mayo
Kleine salade

4
3
2,5

Heeft u een allergie? Meld het ons!

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.
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