
Stokbrood kruidenboter 
Stokbrood met kruiden-knoflookboter.

Broodplankje 
Brood met kruidenboter ,  ol i jven-tomatentapenade en aiol i .

H o o f d g e r e c h t e n

www.vliegendehollanderlwd.nl

Woensdag t/m zondag geopend van 16:00 - 23:00
Keuken geopend tot 21:30

058 212 1717

V o o r g e r e c h t e n
5,25

5,75

Friese mosterdsoep
Met krokantje spekjes en bosui .

Mexicaanse linzensoep
Licht gebonden l inzensoep met diverse groente en maïs tort i l la.

5,25

5,55

Uiensoep Les Halles
Krachtige uiensoep met spek, rode port en Gruyèrekaas.

Carpaccio Florence
Huisgemarineerde dungesneden biefstuk met een fr isse
salade, tomaten tapenade en geschaafde pitt ige kaas. 

5,25

11,25

Zalmtimbaaltje
Vissalade met gerookte zalm en Hollandse garnalen.
Geserveerd met knoflook brood.

Nacho's een persoon
Met Mexicaans gekruid gehakt ,  f i jn gesneden
rode uien en chi l isaus. Gegratineerd met kaas.
Geserveerd met kaasdip en zure room-chil idip.

11,75

6,50

Nacho's meerpersoons
Met Mexicaans gekruid gehakt ,  f i jn gesneden
rode uien en chi l isaus. Gegratineerd met kaas.
Geserveerd met kaasdip en zure room-chil idip.

8,25

Champignons in een jasje
Gefrituurde champignons in bierbeslag met knoflooksaus.

8,50

Wiener Schnitzel s/m/xl
Keuze uit de volgende sauzen:
pepersaus/champignonsaus/jagersaus.

Italiaanse schnitzel
Kipschnitzel met rauwe ham, roomkaas, tomaat en pesto.

15,75/17,75/19,25

19,50

Bourgondisch varkenshaas medaillons
Varkenshaas medail lons met gebakken ui ,
champignons, paprika, spek en zi lveruit jes.

21,25

Catalaanse biefstuk
Gegri lde biefstuk spies met een garnituur van ui en spek,
verse knoflook en oesterzwammen in vleessaus. 

23,75

Southern comfort
Een tort i l la gevuld met pul led pork en spiecy fr ied chicken.
Geserveerd met dirty r i jst en een boterzoete maïs. 

21,50

Steak Stroganoff
Gegri lde Black Angus biefstuk met een huisgemaakte
Stroganoffsaus.

Stoofschotel 'De rode duivel'
Boterzacht rundvlees gestoofd in pitt ige ketjapsaus
met diverse groente.

18,50

19,50

Surf and turf
Rib Eye (250 gram) met gamba’s en een kruidige tomatensaus.

27,50

Indische kippenstoof 
Oosters gekruide kip en groenten. Geserveerd met r i jst ,
satésaus, kroepoek, gebakken banaan en seroendeng.

Saté Royaal
Spiesjes van gekruid kippendijvlees van de gri l l
(350 gram) met satésaus. kroepoek, seroendeng.
Geserveerd met fr iet en salade.

19,25

19,25

U.S.A. special
Gegri lde kip,  varkenshaas en biefstuk.
Geserveerd met knoflooksaus en kerr iesaus.

U.S.A. special XL
Gegri lde kip,  varkenshaas, black angus burger,  procureur
en biefstuk. Geserveerd met knoflooksaus en kerr iesaus.

23,25

26,50

Kippie paramaribo
Roergebakken kippendij  met currysaus.
Geserveerd met r i jst en salade.

19,75

V i s V e g e t a r i s c h
Boswachterkost
Diverse gebakken paddenstoelen met cherry tomaatjes,
asperges en knoflook. Geserveerd met aardappel gratin.

17,75Shrimp 'Fra Daivolo' 
Pitt ig gewokte gamba's in een tomatensaus.
Geserveerd met noodles.

23,25

Pasta pesto
Diverse soorten paddenstoelen en groentes afgemaakt in
een pesto roomsaus. Gegratineerd met Parmezaanse kaas.

16,25Gebakken kabeljauw 
Prachtig stuk uit de rug
met honing/mosterdsaus.

23,65

Indische groentestoof
Oosterse gekruide groenten geserveerd met r i jst ,  satesaus,
cassave kroepoek, gebakken banaan en seroendeng.

16,50Zalm filet de Provence
Gegri lde zalmfi let .  Gegratineerd met tomaat,  pesto en brie.

22,25

Espresso martini 
Met Wodka, Tia Maria,  suikersiroop en espresso. 

Dame blanche 
Vanil le-i js met warme chocoladesaus en slagroom.

D e s s e r t
7,85

5,75

Crème Brûlée
Met aardbeien-sorbeti js .

Irish Crumble
Vanil le roomijs met een chocolade crumble
en een Whisky karamel saus.

6,35

6,75

Sorbet de luxe 
Drie verschi l lende soorten sorbeti js met fruit en meloensaus. 

6,75

Boston cheese cake
Cheese cake met frambozen en lemon curd.

Warm aanbevolen
Koff ie met drie kleine smaakmakers: Crème Brûlée,
chocolade mousse en t iramisu. 

6,55

7,50

Chocolade trio
Bruine chocolademousse, brownie en cappuccino i js
met slagroom. 

Klein ijsje 
2 bol let jes vanil le-i js met slagroom.

6,75

4,25

Dessert van de week
Een wekel i jks wisselend dessert:  Vraag onze
bediening naar het huidige!

5,25

V o o r  d e  k i n d e r e n
Pannenkoek naturel/spek
Ouderwets lekkere pannenkoek met spek
of stroop met suiker.

7,50 Patat
Keuze uit kroket ,  fr ikandel ,  k ipnuggets of een
kaasschnitzel .  Met appelmoes en saus.

8,25


