(donderdag t/m zondag vanaf 17.00)

op het vasteland

het mooiste eiland

zo werkt ‘t
Leuk dat je bij ons komt eten! Avondeten bij Fort aan de Klop is: kiezen én delen! Een soepje om mee te beginnen?

Gerechtjes om samen van te smullen, geserveerd op een stoere plank? Frietjes of salade erbij? O ja: vergeet niet zo’n lekker
gevuld pannetje te proberen!
Stel zelf je maaltijd samen van deze kaart. Je krijgt een bordje en je bestelde gerechten verschijnen op tafel. En dan…
prikken maar met je vork! Bestel gerust meerdere rondes en blijf lekker lui zitten.

soep

salades

Huisgemaakte dagsoep

6.00

We informeren je graag

Stoere plank, overvloedig belegd

Fortplank vega

met geroosterde & gemarineerde groenten,
rijke salades, brood met een variatie aan
tapenades en salsa’s, verloren brood met
Doruvaelkaas en een gepocheerd eitje met
kruidenhollandaise

Fortplank vlees en/of vis

met geroosterde & gemarineerde groenten,
rijke salades, brood met een variatie aan
tapenades en salsa’s, vlees- en/of visgerechtjes van de dag

24.50

Huisgerookte zalm

12.50

Gemarineerde biefstuk korma

14.00

erbij
24.50

7.50 | 12.50 | 16.50

hotdoggie, American pancake,
appelmoes, frietjes en snoepgroenten

met gestoofde groenten en verschillende
soorten vis

met gestoofde groenten en verschillende
soorten vlees

Brood

7.50

Friet met mayonaise

4.00

Geroosterde krieltjes

9.00

Sardientjes van Ortiz

7.50

met diverse tapenades en hummus

met champignons, ui en verschillende
soorten gesmolten kaas

met brood

eten uit ‘t pannetje
Rijk gevuld vispannetje

met zoetzuur van komkommer, rettich,
croutons

met groene asperges en croutons

We informeren je graag

Rijk gevuld vleespannetje

11.50

met kruidendressing, oude kaas en croutons

eten van de plank

Kinderfeestje op een plank

Gepocheerd ei

10.50

Utregs plankie

met vlees en kaas uit de streek

14.50

na
10.50

Dessert van de chef
Vraag de bediening
of kies een Boerderijsje of taartje

Wij werken met streekproducten van Local2Local, vlees van Biologische Slagerij Gerrit Takke en verantwoord gevangen vis

6.50

