
GULDENBERG®

LEISURE BUSINESS
Verblijven, genieten, verbinden & beleven

DANNY’S

A SLICE OF ASIA

Nouvelle frites menu

Loaded fries 7.50
Geniet van een portie verse friet met een heerlijke topping.

De Spanjaard
Cheddar | spaanse peper | bosui | kidneybonen | kruiden 

De Italiaan
Parmezaanze kaas | crispy pancetta | bosui | basilicum mayonaise 

De Mexicaan
Avocado | jalapeno peper | crème fraiche | tomaten salsa | kidneybonen

De Monagask
Verse truffel | Parmezaanze kaas | truffelmayonaise 

De Javaan
Saté saus | cashew crumble | sriracha saus | gebakken uitjes | 
kewpie mayonaise

Lunchkaart vanaf 12.00 uur
Luxe sandwiches
U kunt kiezen uit vers gebakken wit
of donker zuurdesembrood

Croque madam 9.50
Ham | kaas | bacon | mornay saus | spiegelei

Eggs Benedict 21.50
Wilde Alaska zalm (gerookt) | gepocheerde 
eieren | briochebrood | hollandaisesaus 

Boterhammen & tosti’s wit of bruin  
Warm vlees, fricandeau, oma’s satesaus, 
zoetzuur 9.50
Ham, kaas, sla gekookt ei, mayo, tomaat 
en augurk 7.50
Oude kaas | Mature cheese  6.95
Jong belegen | Cheese  6.95
Geitenkaas, honing, walnoot 9.50
2 Oma Bobs draadjesvleeskroketten 9.50
4 Oma Bobs groentekroketten 9.50
4 Oma Bobs garnalenkroketten 10.50

Tosti beenham & kaas 7.50
Tosti kaas 7.50

Uitsmijters en omeletten
Bouw je eigen uitsmijter of omelet 10.50

Drie gebakken eieren geserveerd ‘sunny side up’ op wit of donker 
zuurdesembrood

Omelet geserveerd met een slaatje met wit of donker zuurdesembrood

Kies je eigen toppings
Kaas 0.50 | ham 0.50 | bacon 0.50 | rosbief 1.00 | tomaat 0.50 | 
paddestoelen 0.50 | ui 0.50 | kruiden 0.50

Pancakes
Americain pancakes ( 5 stuks), ahorn siroop, gezouten boter 11.50
+ bosbessen    + 2.50
+ bacon             + 1.50
+ framboosjes + 1.50

Maaltijdsalades 
Klassieke Caesar salad 19.50
Little gem sla | biologische boerderijkip | ansjovis | klassieke 
dressing | knofl ookcroutons | Parmezaanse kaas | crispy pancetta 
| gepocheerd scharreleitje

Geitenkaas salade 19.50
Gemengde blad sla | regionale geitenkaas | witlof | ambachtelijk 
gebrande nootjes | stroop van aceto balsamico | chutney van peer

Salade Ayam jawa 19.50
Gemengde salade | gegrilde Javaanse kip | sambal badjak mayo | 
sambal goreng telor

Salade tempe goreng 19.50
Gemengde salade met sambal badjak mayo | sambal goreng telor 
en krokant gebakken tempe en emping crunch

Salade Carpaccio 19.50
Verse gesneden carpaccio | verse truffel & truffelmayonaise | pijnboom-
pitten

Gamba a la plancha 21.50
Gepelde gamba’s a la plancha | knofl ook | limoen | gemarineerde
tomaatjes| verschillende slasoorten | aïoli

Soepen | Soups
Italiaanse tomatensoep 6.00
Soep van de dag 5.50

Clubs | Club sandwiches
Club sandwich het Verlangen 19.50
Getoast brood | kipfi let | bacon | gemengde salade | tomaat | cheddar kaas | verse friet

Club zalm 21.50
Getoast brood | gerookte zalm | gemengde salade | radijs | tomaat | limoen-
mayonaise | verse friet

Club mega-tosti 13.50
Beenham | cheddar kaas | bacon | ui | jonge kaas | chillimayonaise | verse friet

Vega Eggs Benedict 18.50
Gepocheerde eieren | spinazie | briochebrood | hollandaisesaus  

Warme brie 9.50
Warme boerenbrie | walnoten | biologische honing

Carpaccio 14,50
Truffelmayonaise |oude kaas | pijnboompitjes 

Steak tartaar 17.50
gepocheerd ei | ansjovis | olijf | sjalotjes

Dieetwensen
Wij respecteren alle diëten en geloofsovertuigingen. 
We verzoeken u dit op voorhand aan te geven, zodat 
wij hier te allen tijde rekening mee kunnen houden.

Vegetarisch Vegan

Symbolen verklaring

*Verklaring moeilijke woorden zoz >


