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CLUB SANDWICH
Al onze sandwiches worden geserveerd op houthakkersbrood met frietjes en mayonaise
Clubsandwich kentucky met kipfilet, brie, spek en mosterdmayonaise | 11.5 |
Clubsandwich zalm met gerookte zalmsnippers en kruidenkaas | 12 |
BROODJES
Al onze broodjes worden geserveerd op houthakkersbrood of een ciabatta broodje + 1,00
Steak bavette op een ciabatta broodje met whiskey uienchutney, rucola en whiskey steaksaus | 11.5 |
Broodje carpaccio met truffeleiersalade, Parmezaan en pittenmix | 9.5 |
Broodje caprese met vleestomaten, pesto en mozzarella | 9.75 |
Broodje met gegrilde groenten en hummus | 9 |
Broodje brie uit de oven met heksenkaas, honing en pittenmix | 8.5 |
Broodje tonijnssalade | 8.5 |
Aziatisch broodje spare-ribs met gebakken uitjes en atjar | 10.5 |
SALADES
Al onze salades worden geserveerd met houthakkersbrood
Salade carpaccio van dungesneden rauwe runderlende met truffelmayonaise, Parmezaan, pittenmix en frietjes | 19.5 |
Salade 3 Zussen met ossenhaas, brie, spek, sla, kruidendressing en pittenmix | 17 |
Salade geitenkaas met jonge spinazie, rucola, pittenmix en rode bessen | 14 |
SPECIALS
Bourgondische kroketten met brood en mosterd | 9.5 |
Seafood met gerookte zalm, gerookte forelfilet, tonijnsalade, gerookte makreelfilet en brood | 15.5 |
Hoisin hotdog met sriracha mayonaise, bosuitjes, gebakken uitjes en frietjes | 9.5 |
Flammkuchen met crème fraîche, carpaccio, Parmezaan en truffelmayonaise | 9.5 |
Pizza van rode biet met geitenkaas, rucola en vijgencompote | 8.5 |
Poké bowl met quinoa, tonijn, avocado, komkommer, sojabonen, sriracha mayonaise en sojasaus | 13.5 |
CLASSICS
Zalm gebakken met een korst van Za’atar, frietjes en salade | 18.5 |
Saté van kippendij met satésaus, cassave, gebakken uitjes, frietjes en salade | 15.5 |
Spare-ribs zonder bot met Jack Daniels marinade, knoflooksaus, frietjes en salade | 19.5 |
Kogelbiefstuk 180 gram met chimichurri, frietjes en salade | 19 |
Double cheeseburger met cheddar en Goudse kaas, rucola, pittige Aji Amarillosaus, frietjes en salade | 19 |

# 3ZUSSENRHENEN

SOEP
Al onze soepen worden geserveerd met houthakkersbrood
Huisgemaakte pomodorisoep met basilicumolie | 7 |
Thaise Tom kha kai soep met kabeljauw en Thaise groenten | 7.5 |
UITSMIJTER
Al onze uitsmijters worden geserveerd op houthakkersbrood
Uitsmijter plain | 7.25 |
Uitsmijter met 1 ingrediënt | 8 |
2 ingrediënten | 9 |
Keuze uit ham, kaas, spek of zalmsnippers
Uitsmijter 3 Zussen ham, kaas en spek | 10 |
TOSTI’S
Tosti met kaas | 4.5 |
Tosti met kaas en een spread van avocado, tomaten, spinazie en
rode ui | 5.5 |
VOOR DE KLEINTJES
2 sneetjes wit of bruin brood | 4 |
ham en/of kaas
2 gebakken eitjes
zoet beleg
Frietjes met een snack, keuze uit: kipnuggets, frikandel of een kroket | 6.5 |
Frietjes met mayonaise en appelmoes | 4.5 |
Pasta pesto | 7.5 |
DESSERTS
met ijs van GELATERIA VALENTINO’S
Freaky wundertut ijshoorn met softijs met aardbeien | 7 |
Sorbet met bosvruchten-, passievrucht- en meloenijs | 7 |
Mangotrifle met monchou en volkoren koekjes | 7.5 |
Cheesecake met frambozenijs | 7 |
IJskoffie van vanille-ijs met koffie en slagroom | 4.95 |
OPENINGSTIJDEN
10:00 uur tot 22:00 uur – Restaurant
12:00 uur tot 20:00 uur – IJssalon
De keuken is van 12:00 tot 21:30 open

