072 582 6036
info@deeendracht-alkmaar.nl

MENU - AVOND

vanaf 17:00

3 GANGEN KEUZEMENU 37.50
Stel je eigen 3 gangen menu samen!

VOOR

•
•
•
•
•

10.50

aangemaakt, krokant filodeeg, komkommer
en limoen
Gele biet carpaccio met vegan roomkaas, 9.50
geroosterde zonnebloempitten en een dressing
van kappertjes, limoen en mint (vegan)
Koolrabi in zoetzuur met geroosterde
9.00
hazelnoten, geitenkwark, mint en limoenblad
Carpaccio met oude Remeker, rucola,
12.50
pijnboompitten en eekhoorntjesbroodmayonaise
Paté en croûte met groene peperbes,
11.50
uien compote en salade met boontjes
Hollandse garnalen met tomaat, augurk 13.50
en licht pittige cocktailsaus

SOEP
• Tomatensoep met basilicum
• Kreeftenbisque met Hollandse garnalen

7.00
9.75

dagelijks vanaf 8:00 geopend
zaterdag - zondag vanaf 9:00

en zure room

SALADES

asperges, friet van Friethoes en salade.
Met groene pepersaus, kruidenboter of hollandaise
24.50
- Gegrilde Entrecôte
32.50
- Gebakken Tournedos *
31.50
- Ribeye 220gr dry aged *
21.50
• Lamsnek zacht gegaard met
aardappelpuree, peulvruchten, eigen jus en
gezouten yoghurt
• Piepkuiken van de grill met citroen 21.50
en tijm, friet of aardappelpuree, groene
salade en knoflookmayonaise
• Short ribs met geroosterde paksoi, jonge 22.50
bospeen en parelgort risotto

• Eendracht burger

(medium geserveerd)

18.50

met cheddar, friet van Friethoes en salade

VIS
• Kabeljauw op de huid gebakken met

aardappelpuree, Hollandse spinazie,
doperwten en bruine botersaus
• Tarbot op de graat met citroenboter,
groene salade en friet van Friethoes *

23.50
28.00

VEGETARISCH
• Parelgort risotto met peulvruchten,

(als maaltijdsalade + 4.50)

• Classic Caesar met krokante

12.50

kippendijen, gepocheerd ei, ansjovis,
croutons en Parmezaan
• Quinoa met wilde tomaten, knapperige
zonnebloempitten, limoen en dragon
• Gerookte makreel met peulvruchten,
zure bom en gerookte amandelen

9.50
11.00

19.00

ingemaakte aceto uitjes en groene kruiden
19.50
• Groene asperges geroosterd met
hollandaisesaus, orzo, gepofte paprika
en gerookte amandel
18.00
• Knolselderij venkelburger met gele
tomaat, augurk, dille en kaas en friet
van Friethoes (vegan)

BIJGERECHTEN

KIDS GERECHTEN
• Kids burger met friet en groentebeker
• Witvis gebakken met puree

11.50
11.50

• Pasta met tomatensaus en kaas

10.50

en boontjes

De Eendracht in ‘t IJkgebouw
Alckmariapad 2, 1811ML Alkmaar

(van Lindenhoff)

• Steak van Simmentaler rund, gegrilde groene

De gerechten met een (*) hebben een
supplement van 4.50

• Gerookte zalm met zure room en dille

@deeendracht.ijkgebouw
facebook.com/deeendrachtijkgebouw

VLEES

•
•
•
•
•

Friet van Friethoes
Aardappelpuree
Groene salade
Wisselende seizoensgroenten
Groentebeker kids

5.00
5.00
5.00
4.75
3.50

NIEUW: EENDRACHT KIDS MENU (tot 12 jaar)
TAARTEN EN TOETJES

Alle gerechten in kinderformaat
voor de 1/2 prijs!

• Stroopwafel met witte chocolade,

AFTER DINNER DRINKS
•
•
•
•

Limoncello di Fiorito (flesje
Ketel One Espresso Martini
Irish/French/Italian Coffee
Croft Reserve Tawny port

erbij?)5.50/26.50

9.50
9.50
9.50

Heeft u een allergie? Meld het ons!

•
•
•
•

7.00

Hollandse aardbeien en vanille ijs
Citroentaartje met frambozen en merenque 7.50
Applecrumble met banketbakkersroom met 7.50
vanille en appelsorbet
IJs van IJscuypje:
2.50
chocolade, vanille of frambozensorbet
Hollandse kazen van Lindenhoff:
12.50
- Fransje, Chevre gris en Oudwijker *

