ONTBIJT (TOT 12:00)
Croissant met jam of boter
PIER32 zuivel, Griekse yoghurt met granola, vers fruit, honing, jus d’orange,
koffie of thee
Uitsmijter, 3 vrije uitloop eieren met naar keuze spek/ham/kaas of een
combinatie
(Alleen in weekend) PIER32 de luxe, vers brood, croissant, jam, ham, kaas,
zalm, fruit yoghurt, koffie of thee

€ 2,25 (V)
€ 9,50 (V)
€ 7,75
€ 14,25

FRUIT & YOGHURT (TOT 16:00)
Boerenyoghurt met granola, vers fruit en honing
Fruitsalade

€ 5,50 (V)
€ 5,00 (V)

TOSTI’S (TOT 16:00)
Tosti kaas
Tosti kaas tomaat
Tosti ham kaas

€ 4,00 (V)
€ 4,50 (V)
€ 4,50

LUNCH (van 12:00 tot 16:00)
Sandwich oude boerenkaas met mesclun, ei, mosterd mayo en watercress
Sandwich gegrilde groenten met hummus en een kruidenolie
Sandwich vitello tonnato van kalfslende met rucola, tonijnmayo, kappertjes
Sandwich gerookte zalm met avocado, ei, ingelegde rode ui en cress

€ 7,00 (V)
€ 7,00 (V)
€ 8,25
€ 8,75

Tuna melt met verse tonijnsalade, lente-ui, cheddarkaas en mesclun
Holtkamp kalfskroketten (2) met vers brood en grove mosterd
US Beefburger medium gebakken met sla, tomaat, augurk, panchetta,
cheddarkaas, hamburgersaus en nacho’s
Veggie burger 100% plantaardig, met sla, tomaat, alfalfa, rode ui,
srirachamayo en nacho’s
SALADES & SOEP (12:00 tot 21:00)
Warme geitenkaas salade met vijgen, rode biet, sla, appel, walnoten
en honing
Ceasar salade met ansjovis, bacon, croutons, ei, Parmezaanse kaas,
gegrilde kippendij en ceasardressing (kan ook vega)
Poke bowl met o.a. sushi rijst, zalm, nori, radijs, komkommer, edamame,
lente ui, avocado en sohyu dressing
Soep van de dag zie onze krijtborden

€ 7,75
€ 7,50
€ 9,50
€ 8,50 (V)

€ 12,50 (V)
€ 13,00
€ 13,00

BORREL (vanaf 16:00)
Krokante inktvis met knoflook, chili, peterselie en huisgemaakte aioli
Holtkamp bitterballen (8)
Spinazie-kaas kroketjes (8)
Kaasstengels (8)
Chicken-bites (8)
Bittergarnituur mix (10)
Breekbrood met hummus & aioli
Pier32 borrelplank vanaf 2 personen (combinatie van vlees, vis en vega)
DINER (van 17:00 tot 21:00)
US Beefburger medium gebakken met sla, tomaat, panchetta, cheddarkaas,
augurk, gekarameliseerde ui en frites
Veggie burger 100%plantaardig, met sla, tomaat, alfalfa, rode ui,
srirachamayo en frites
Saté van kippendij met huisgemaakte atjar, kroepoek, satésaus en frites
Thaise groentecurry met jasmijnrijst
Extra’s bij je groentecurry, kip + € 2,50 of gamba’s + € 3,00

€ 7,50
€ 7,00
€ 7,50 (V)
€ 7,50 (V)
€ 7,50
€ 8,75
€ 5,50 (V)
€ 9,25 p.p.
€ 15,00
€ 14,00 (V)
€ 16,00
€ 14,00 (V)

Franse krielkip gemarineerd met citroen, tijm, rozemarijn, knoflook
met salade en frites
US Black Angus runder bavette (steak) met bearnaisesaus, wokgroenten en frites
Op de huid gebakken zeebaars met antiboise, wok-groenten en frites

€ 18,00

Extra salade
Extra wokgroenten
Extra frites

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

PASTA
Pasta bolognese (klein)
Pasta bolognese (groot)
Pasta pomodori (klein)
Paste pomodori (groot)

€ 8,25
€ 13,00
€ 8,25 (V)
€ 13,00 (V)

KINDERMENU
Frites met keuze uit een frikandel, kroket, kaassoufflé of chicken-bites
met appelmoes en een ijsje (softijs/raket)
DESSERT
Caramel cheescake met vanille-ijs
Brownie met bloedsinaasappel (sorbet)ijs
V: Vegetarisch

€ 19,75
€ 19,00

€ 7,50

€ 6,50
€ 6,50

