Lunch menu

* Bij groepen vanaf 10 personen presenteren wij een beperkte
menukeuze. De keuzemogelijkheden kunnen in overleg worden
bepaald (vier voorgerechten en vier hoofdgerechten).
* Per tafel ontvangt u 1 rekening, apart afrekenen is alleen
mogelijk in gelijke delen.
= vegetarisch of vegetarisch mogelijk.
Heeft u allergieën? vraag de bediening.

Salades voor de gezonde trek

(onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter)

Zalm salade

10,50

met limoen vinaigrette.

Carpaccio salade

10,50

met truffelmayonaise.

Gerookte kip salade

10,50

met smokey BBQ saus.

Brie salade
lauwwarm met mosterd-dillesaus.

10,50

Java’s koude specials
(keuze uit bruin of wit brood)

Jonge keze

4,75

Jonge kaas, mosterd-dillesaus en rauwkost.

Groninger ham

5,25

Boerenham, mosterd-dillesaus en rauwkost.

Brie

4,95

Brie, honing, cashewnoten en rauwkost.

Salmon

6,95

Carpaccio van zalm, limoen vinaigrette en rauwkost.

Toktok

4,95

Gebakken ei en rauwkost.

Chickie

5,75

Kip, Smokey BBQ saus en rauwkost.

Carpaccio

7,25

Dun gesneden ossenhaas, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,
cashewnoten en rauwkost.

Tuna

5,25

Huisgemaakte tonijnsalade en rauwkost.

Italiano

5,25

Salami en rauwkost

Gezond
Kaas, ham, tomaat, komkommer, ei en rauwkost.

5,75

Voor de kleine trek
Tosti kaas

4,00

Tosti ham/kaas

4,25

Tosti Hawaï (ham, kaas en ananas)

4,50

Wraps

(koud geserveerd)

Zalmwrap

7,75

Zalm, limoen vinaigrette, ui en rauwkost.

Carpacciowrap

7,75

Carpaccio, truffelmayonaise, rauwkost, cashewnoten en
Parmezaanse kaas.

Kipwrap
Gerookte kip, Smokey BBQ saus en rauwkost.

7,75

Huisgemaakte soepen

(onze soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter)

Gruninger mosterdsoep
Uitgebakken spekjes, bosui.

mogelijk

Romige Tomatensoep
Knoﬂook croutons, bosui.

6,95
6,95

Java’s warme specials
(keuze uit bruin of wit brood)

Milano

7,95

Frans

7,95

Beenham

7,95

Twee bourgondische krokketten

7,25

12-uurtje

9,50

Chili Kip

7,95

Curry, kaas, salami, ui, tomaat en Italiaanse kruiden.
Brie, beenham en ananas.
Honing-mosterdsaus en beenham.
Geserveerd met brood, roomboter en Groninger mosterd.
Kopje huisgemaakte Groninger mosterdsoep, bourgondische
kroket, brood, gebakken ei, kaas, ham en rauwkost.
Chilisaus, kippendij en bosui.

Eiergerechten
Hollandse uitsmijter

7,50

Met ham en kaas

Boerenuitsmijter

Met gebakken ui, champignons en spek, kaas, en paprika.

8,25

Java’s plate gerechten

(vanaf 12.00 tot 16.30 uur)

Saté met brood

14,00

Gegrilde kippendijen saté met huisgemaakte satésaus,
krokante ui en cassave chips.

Bal gehakt met brood

8,00

Huisgemaakte gehaktbal geserveerd met brood van onze
huisbakker en Franse mosterd.

Kipburger

9,00

Mals en krokante kipburger op een geroosterde sesambol
met gesmolten ceddarkaas, augurk slices, tomaat,
komkommer en huisgemaakte BBQ saus.

Stoofvlees met steakfriet

12,95

Runderstoof van Groninger weiderund geserveerd met
steakfriet en oliehoorn Mayonaise.

Veggie Lunch burger

9,50

Heerlijk groenten burger van de Grill op een geroosterde
sesambol met gesmolten ceddarkaas, augurk slices, tomaat,
komkommer en huisgemaakte saus.

Kroketten met Friet

12,00

Twee Bourgondiër rundvleeskroketten, Franse mosterd en
onze welbekende steak friet.

Prins Hendrik Burger

9,75

Black Angus Runderburger op een gegrilde sesambol
met gesmolten ceddarkaas, gebakken bacon en rode ui,
augurk slices, tomaat, komkommer en huisgemaakte saus.

Bovenstaand menu is tot 16.30 uur beschikbaar. Ons lunchmenu is
beschikbaar tot 15.00 uur.

Ys specialiteiten
Chocolate dessert

9,00

Huisgemaakte brownie, bastognekoekjes met vanille roomijs,
warme chocoladesaus en slagroom.

Ambachtelijk appelpunt

6,25

Geserveerd met vanille roomijs, kaneel, poedersuiker en verse
slagroom.

Dame Blanche

8,00

Coupe met vanille roomijs, warme chocoladesaus, slagroom,
choco crumble en een kletskop.

Limoncello

9,00

Vanille roomijs met Villa Massa Limoncello, crumble, verse
slagroom en munt.

Crème brûlée

8,00

Huisgemaakte crème brûlée met gekarameliseerd rietsuiker,
vanille roomijs en slagroom.

Spetterend Kinderijsje

4,25

Vanille roomijs en een toefje slagroom.

Sundae Caramel

4,00

Roomijs met karamel topping en nootjes.

Sundea Raspberry

4,00

Roomijs met raspberry topping en framboos parels.

Sundae Chocolate
Roomijs met chocolade topping en crispy chocolade bolletjes.

4,00

Warme koffie Specialiteiten
Caramello

5,25

Heaven Hazelnut

5,25

Iced Coffee met vanille roomijs

4,75

Verse muntthee

3,25

Latte met caramelsiroop, karamelblokjes en slagroom.

Latte met hazelnootsiroop en cacaotopping.

Kies u siroop smaak: vanille - hazelnoot - witte chocolade - caramel

Thee met verse munt en honing.

Coffee around the world
Cafe Espanol

Kofﬁe - Licor 43 – slagroom.

Irish Coffee

Kofﬁe - Jameson Whiskey – basterdsuiker – slagroom.

French Coffee

Kofﬁe - Grand Marnier – slagroom.

Cafe Italian
Kofﬁe – Amaretto Disaronno – slagroom.
o
Russian Coffee
Kofﬁe – Wodka – slagroom.

American Coffee

Kofﬁe - Baileys – slagroom.

Groninger Coffee

Kofﬁe – Hooghoudt Beerenburg – basterdsuiker – slagroom.

Domme Coffee

Kofﬁe - Dom Benedictine – slagroom.

6,80

