GEBAK
Appeltaart 
Apple pie

3.75

Frambozentaart 
Raspberry cake

3.75

Huisgemaakte tompouce van bladerdeeg gevuld met gele room 
Homemade layered custard slice with puff pastry and cream

3.75

Chocoladetaart 
Chocolate cake

3.75

Cake van de dag met slagroom 
Cake of the day with whipped cream

2.75

AFTERNOON TEA
Dagelijks tussen 12.00 - 16.00 uur
Graag vooraf reserveren

p.p. 19.50

HIGH WINE
Dagelijks vanaf 14.00 uur
Graag vooraf reserveren

p.p. 21.50

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Do you have an allergy? Let us know!

Duurzaam ondernemen is een belangrijke bedrijfsdoelstelling van Hotel
Ridderkerk. De beheersing van de milieubelasting van het hotel speelt daarin
de belangrijkste rol. Het management en alle medewerkers zijn hiervoor
verantwoordelijk. Om invulling te geven aan deze bedrijfsdoelstelling volgt
Hotel Ridderkerk de richtlijnen van de Green Key, een Europees erkend keurmerk
van de Stichting Keurmerk voor Milieu, Veiligheid en Kwaliteit.
Kijk op www.greenkey.nl voor meer informatie.

LUNCH
KAART

SOEPEN

WARME GERECHTEN

Tomatensoep volgens ons vertrouwde recept*
Tomato soup according to our trusted recipe*

5.50

Tom kha kai, Thaise kippensoep
Tom kha kai, Thai chicken soup

6.50

Courgette-avocado soep
Courgette-avocado soup

6.50

BELEGDE BROODJES
Keuze uit maisbrood of boerenbruin
Choose from cornbread or farmers brown bread
Pata Negra met rucola, tomaat, Parmezaanse kaas en olijvenmayonaise
Pata Negra with rocket, tomato, Parmesan cheese and an olive mayonnaise
Geroosterde courgette met gemarineerde tofu, pijnboompitten, granaatappel,
honing en knoflook-kruidenolie*
Roasted courgette with marinated tofu, pine nuts, pomegranate, honey and
garlic herb oil*

9.50

9.50

Caesarsalade met Romeinse sla, Caesardressing, kipfilet, Parmezaanse kaas,
zacht gekookt ei, croutons en zwarte peper
Caesarsalade with Roman lettuce, Caesar dressing, chicken fillet, Parmesan
cheese, soft-boiled egg, croutons and black pepper

9.50

10.50

9.50

Garnalen op brioche brood met garnalensalade, gamba’s, kaas en rucola
9.50
Shrimps on brioche bread with shrimp salad, prawns, cheese and rocket lettuce

Beefburger van rund- en kalfsvlees met little gem, rode uien, tomatensalsa,
kaas, spek en hamburgersaus, geserveerd met friet
Beef burger from beef and veal with little gem, red onions, tomato salsa,
cheese, bacon and hamburgersaus, served with fries
Pulled pork op brioche brood met varkensvlees, curry, rode ui,
little gem en tomaat
Pulled pork on brioche bread with pork, spiced ketchup, red onion,
little gem and tomato

12.50

6.50

9.50

12.50

11.50

12.50

Salade Caprese met buffelmozzarella, tomaten, basilicum en aceto
Caprese salad with buffalo mozzarella, tomatoes, basil and aceto

12.50

9.50

Tosti Iberico & mozzarella met zongedroogde tomaat, pesto, basilicum
en pijnboompitten
8.50
Toastie Iberico & mozzarella with sundried tomatoes, pesto, basil and pine nuts
Vegetarische taart van rode ui en zoete aardappel met groene asperges,
gebakken paddenstoelen, paddenstoelensaus en hazelnoten*
Vegetarian tart of red onion and sweet potato with green asparagus, panfried
mushrooms, mushroom sauce and hazelnuts*

11.50

Heeft u een allergie? Meld het ons! Do you have an allergy? Let us know!

Pittige kip op brioche brood met peultjes en gebakken uitjes
Spicy chicken on brioche bread with snow peas and fried onions

11.50

Serranoham met meloenblokjes en baby leaf
Serrano ham with melon cubes and baby leaf

Salade met zachte geitenkaas, frambozen, tomaat, walnoten, croutons
en frambozendressing*
Soft goat’s cheese salad with raspberries, tomato, walnuts, croutons
and raspberry dressing*

9.00

Garnalen kroketten, twee garnalen kroketten geserveerd met brood en mosterd
Shrimp croquettes, two shrimp croquettes served with bread and mustard

SALADES
Watermeloensalade met feta, aardbei, komkommer, pistachenoten en munt
Watermelon salad with Feta cheese, strawberry, cucumber, pistachio nuts
and mint

8.50

Roerei met gerookte zalm en truffeltapenade
Scrambled eggs with smoked salmon and truffle tapenade

Kroketten met brood, twee rundvlees kroketten geserveerd met
brood en mosterd
Croquettes with bread, two beef croquettes served with bread and mustard

Zalmtartaar met guacamole, baby leaf, zoetzure groenten en sakura cress
Salmon tartar with guacamole, baby leaf lettuce, sweet and sour vegetables
and sakura cress

Clubsandwich met gebraden kipfilet, spek, kaas, sla, ei, komkommer,
tomaat en chilimayonaise
Club sandwich with baked chicken breast, bacon, cheese, lettuce, egg,
cucumber, tomato and chili mayonnaise

9.00

8.50

8.50

Carpaccio met Parmezaanse kaas, gebakken spekjes, pijnboompitten en
truffelmayonaise
Carpaccio with Parmesan cheese, bacon, pine nuts and truffle mayonnaise

Boerenomelet met een vulling van groenten, champignons,
aardappel en kruiden*
Famers omelet with a filling of vegetables, mushrooms, potato and herbs*

Kipsaté met pindasaus, kroepoek en frites
Chicken satay with peanut sauce, prawn cracker and French fries

Geitenkaas met frambozen, tomaat, walnoten, croutons en frambozendressing*
Soft goat’s cheese with raspberries, tomato, walnuts, croutons and raspberry
dressing*

Hollandse garnalen met appel, eierkruim, radijs en cocktailsaus
Dutch shrimps with apple, egg crumble, radish and cocktail sauce

Uitsmijter met beleg naar keuze; ham, kaas, rosbief of gebakken spek
3 Fried eggs with toppings of your choice; ham, cheese, roast beef or
fried bacon

Penne pasta met groene kruiden, spinazie, citroen olie, pecannoten en
Parmezaanse kaas*
Penne pasta with green herbs, spinach, lemon oil, pecan nuts and
Parmesan cheese*
* Deze gerechten passen in een vegetarisch dieet
* These dishes fit into a vegetarian diet

12.50

Heeft u een allergie? Meld het ons! Do you have an allergy? Let us know!

16.50

16.50

