lunchgerechten
Twaalfuurtje
Een lunchschotel met 3 sneetjes brood naar keuze
met oude kaas, gerookte zalm en een rundvleeskroket

€

Kroketten met brood
2 rundvleeskroketten op brood naar keuze en mosterd

€ 7,50

Uitsmijter
Naar keuze ham en/of kaas en 3 gebakken eieren
op brood naar keuze

€ 7,50

Broodje kaas
Boerenbol of baguette met jonge of oude kaas en mosterd

€ 5,50

Baguette Carpaccio
Dun gesneden rundercarpaccio met pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en truffeldressing

€ 8,50

Boerenbol tonijnsalade
Met rode ui, kappertjes en zongedroogde tomaat

€ 6,50

Boerenbol Crimpert Salm
Met een rijk gevulde zalmsalade en gerookte zalm

€ 7,50

Boerenbol Geitenkaas Honing
Met warme geitenkaas, honing en walnoten

€ 7,50

Baguette “pulled chicken”
Pikant gemarineerde kip
Met Brie (meerprijs)

€ 7,50

Saté van kip
Zeer malse, vers gemarineerde kippendij met kroepoek,
pindasaus, atjar en gebakken uitjes.
Geserveerd met frites of stokbrood

€ 14,50

Tagliatelle con filetto e tartufo
Tagliatelle met gebakken ossenhaaspuntjes, truffelsaus,
rucola en parmezaanse kaas

€ 15,50

De lunchgerechten zijn tot 17.00 te bestellen

9,50

€ 9,50

voorgerechten

Brood
Vers gebakken brood met aioli, truffelboter en olijven

€ 4,50

Carpaccio
Dun gesneden rundercarpaccio met baby mesclun sla,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een truffeldressing

€ 10,50

Duo Crimpert Salm
Een duo van gerookte zalm met een salmtartaar
gedroogde tomaat en limoendressing

€ 12,50

Catalaanse gamba’s
Gepelde gamba’s in olijfolie, chili en knoflook geserveerd
met brood en aioli

€ 9,50

Escargots Bourguignonne
6 stuks in heerlijke knoflookboter

€ 8,50

Coquilles
3 Coquilles gegaard in schelp met witte wijn en julienne groenten

€ 12,50

Geitenkaas vega
Gegratineerde geitenkaas uit de oven met honing,
notencrunche en appel

€ 8,50

Grootmoeders tomatensoep vega
Verse tomatensoep
Met gehaktballetjes

€ 5,00

Mosterdsoep “Crimpert Salm” vega
Met een worpje salmsnippers

€ 6,50
€ 8,00

€ 5,50

salades

Salade carpaccio
Salade met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en een truffeldressing

€ 12,50

Salade Gamba en Parmaham
Salade met gegrilde Gamba en Parmaham, cherrytomaatjes,
rode ui en een frisse citroendressing

€ 14,50

Salade geitenkaas vega
Salade met geitenkaas, honing, zongedroogde tomaten en
walnoten

€ 12,50

De salades worden geserveerd met stokbrood

kindermenu
Speciaal voor onze kleinste gasten keuze uit:
Frikandel , kroket of kipnuggets
met appelmoes en frites met mayonaise

€ 7,50

of
Mini flancksteak
met appelmoes en frites met mayonaise
Als je je bordje leeg hebt, mag je je eigen ijsje versieren
met al het lekkers op tafel!

€ 10,00

hoofdgerechten
Hollandse biefstuk
Gebakken biefstuk met roerbakgroenten en pepersaus

€ 18,50

Tagliata (flancksteak)
Zeer mals stuk vlees uit de flank van het rund geserveerd op
rucola met parmezaanse kaas en crostini van gepofte paprika

€ 21,50

Iberico Secreto
Zeer smaakvol gegrild stuk vlees van de schouder van
het Iberico varken, geserveerd met gegrilde groenten, bospeen
en een saus van rozemarijn

€ 18,50

Saté van kip
Zeer malse, vers gemarineerde kippendij met kroepoek,
pindasaus, atjar en gebakken uitjes

€ 14,50

Gebakken sliptong
Sliptongen met gebakken groenten en remoulade saus

€ 18,50

Onze klassieke Salm filet
Met gebraiseerde spitskool, geconfijte cherrytomaat en een
witte wijnsaus

€ 17,50

Gamba’s op Catalaanse wijze
Gepelde gamba’s in chili en knoflook geserveerd met
roerbakgroenten en aioli

€ 18,50

Catch of the Day
Dagelijks bereidt onze chef een wisselende visspecialiteit
op basis van de mooiste vangst

dag prijs

Vleesspecialiteit
Dagelijks bereidt onze chef een wisselende vleesspecialiteit

dag prijs

Alle bovenstaande hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frites en
mayonaise .

Frites met truffelolie en gesmolten kaas uit de oven (meerprijs)

€ 3,50

Tagliatelle vega
Tagliatelle met een een saus van truffel en bospaddestoelen

€ 14,50

nagerechten

Crème Brûlée
Een authentiek dessert volgens recept uit de 17e eeuw

€ 5,50

Dame blanche
Vanille-ijs met slagroom en chocoladesaus

€ 6,50

Sorbet Crimpert Salm
Drie soorten sorbetijs met varierende fruitsoorten

€ 6,50

Limoncello Cheesecake
Een overheerlijk huisgemaakte citroen-cheesecake met bosvruchten

€ 7,50

Warme Apfelstrudel
Huisgemaakt met slagroom en warme vanillesaus

€ 5,50

Kaasplateau
Diverse kazen van de Dordtse ondernemer
Gert Jan de Kaasboer

€ 9,50 p.p.

Uiteraard serveren wij u ook graag een kop Illy koffie met een
lekkere borrel of één van onze speciale koffies.

warme dranken
Koffie
Espresso
Koffie verkeerd
Cappuccino

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,95
€ 2,50

Thee (diverse smaken)
Verse muntthee
Warme chocolademelk
Gluhwein
Rum chocolademelk

€ 2,40
€ 3,20
€ 2,50
€ 3,50
€ 6,00

Slagroom

€ 0,40

Koffie Crimp
met een koffielikeurtje
en slagroom

€ 3,50

Irish Coffee
French Coffee
Spanish Coffee
Italian Coffee
D.O.M. Coffee

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Koffie decafé
Dubbele espresso
Latte macchiato

€ 2,50
€ 3,00
€ 2,95

gebak
Hazelnootgebak
van de bekende Dordtse
banketbakkerij Brokking

€ 3,50

Warme Apfelstrudel € 5,50
Huisgemaakt met
slagroom en warme
vanillesaus

Chocolade Truffeltaart

€ 3,50

Appeltaart

€ 3,50

frisdranken

Coca-Cola
Coca-Cola light
Fanta Orange
Cassis
Sprite
Bitter Lemon
Tonic
Ginger ale
Nestea
Rivella
Acqua Panna (250ml)
Acqua Panna (750ml)
San Pellegrino (250ml)
San Pellegrino (750ml)

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50 (zonder koolzuur)
€ 4,50 (zonder koolzuur)
€ 2,50 (met koolzuur)
€ 4,50 (met koolzuur)

overige koude dranken
Verse Jus d’orange
Appelsap
Tomatensap
Fristi
Chocomel

€ 3,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

bieren
Flesjes bier
Wieckse Rosé
Wieckse Witte
Westmalle Dubbel
Westmalle Tripel
Duvel
Gouden Carolus
Kasteel donker
Amstel Malt
La Chouffe
Affligem blond
Affichem Trippel

Tap bier
€ 2,90
€ 2,90
€ 3,60
€ 3,90
€ 3,50
€ 3,90
€ 3,90
€ 2,50
€ 3,90
€ 3,50
€ 3,60

Amstel vaasje
Amstel fluitje
Brand
Palm
Wisseltap

€ 2,50
€ 2,25
€ 2,50
€ 3,25
€ 3,80

huiswijnen
Glas

Fles

€ 3,75
€ 3,95
€ 4,50
€ 3,60
€ 4,00

€ 19,95
€ 21,00
€ 22,50
€ 19,75
€ 21,50

€ 3,75
€ 3,95
€ 4,50

€ 19,95
€ 21,00
€ 22,50

€ 3,60
€ 4,25

€ 19,50
€ 21,50

Wit
Tormaresca Chardonnay
Norton Finca Sauvignon Blanc
Masi Pinot Grigio
Loyal Blue Riesling (zoet)
Johanniter Dordtse wijn (droog)
Rood
Tormaresca Cabernet Sauvignon
Norton Finca Merlot
Peter Lehmann Shiraz
Rosé
Turnstone Rosé (zoet)
Crazy Roze

