
LUNCH & BITES

www.sijfacruises.nl



Tomatensoep 
Mascarpone en basilicum, met oerbrood

Soep van de dag
Seizoensoep, met oerbrood

Verdi Twaalf-uurtje
Bruin- of witbrood met rosbief/hummus, kaas, gebakken ei, 
ambachtelijk huisgemaakt rundvlees-, groente- of kaaskroket 

Scheepskroketten
Twee ambachtelijk huisgemaakte rundvlees-, groente- of kaas-
kroketten       op bruin- of witbrood, met Doesburgse mosterd 

Fish & Chips
In bierbeslag gefrituurde kabeljauw, tartaarsaus en friet

Chef’s Burger
Quarterpounder met bacon of Groenteburger       , little gem, 
augurk, gebakken ui, kaas en friet

Pasta Aglio e Olio 
Verse pasta, met olijfolie, gepofte knoflook, rode peper, 
verse kruiden en parmezaan

Pasta Bolognese
Verse pasta, met een saus van rundergehakt, tomaat, chili, 
verse basilicum en parmezaan

5,50

6,00

13,00

9,50

14,00

15,00

10,50

12,50

12.00 - 15.00

LUNCH
€

Voor een allergenen menukaart, vraag een van onze medewerkers.



Geitenkaas salade 
Warme geitenkaas, appel, witlof, gedroogde cranberries, 
walnoten & honing

Tofu salade 
Gegrilde tofu, couscous, paprika, ui

Zalm salade
Gerookte zalm, groene asperge, ei, komkommer, 
mesclun, dille mayonaise

13,00

13,00

14,50

VOOR ONZE TOEKOMST

Scheepskroketje 
Ambachtelijk huisgemaakte runder-, groente- of kaaskroketje      
met een boterham of friet en saus

Macaroni 
Met tomatensaus en strooikaas

Kibbeling 
Met frietjes, ravigottesaus en frietsaus

Twee bolletjes ijs 
Met fruit of chocoladesaus en slagroom

Vers fruit 
Met bolletje ijs en slagroom

6,00

5,00

7,50

3,50

3,50

€

Voor een allergenen menukaart, vraag een van onze medewerkers.



Brood met smeersels    
Tapenade, hummus en knoflookboter

Gemengde olijven      

Bitterballen      
6 stuks met mosterd en mayonaise

Bietenballen      
6 stuks met mosterd en mayonaise

Hollandse fruitschaal     
Mix van gefrituurde mini snacks met drie sausjes

Cheese sticks     
8 stuks met chilisaus en mayonaise

Butterfly shrimps     
6 stuks met chilisaus en mayonaise

Surinaamse saté     
6 stuks mini kipsaté met satésaus, gebakken uitjes en atjar

Royale borrelplank (2 personen)    
Oerbrood met smeersels, olijven, prosciutto, bitterballen, 
butterfly garnalen en surinaamse saté

€

12.00 - 22.00

5,50

4,50

6,50

6,50

7,50

7,00

8,50

8,50

16,50

BITES


