DESSERTS
Warme appeltaart

8.00

Kaasplankje

15.00

Oreo paradise

8.00

Cheesecake

8.00

karamelsaus - vanille ijs
3 kazen van het seizoen

vanille ijs - oreo crumble
citroenijs

SNACKS
Breekbrood & dips

olijf olie - aioli - roomboter

Bitterballen met mosterd
6 stuks
12 stuks

Kaastengels met chilisaus
6 stuks
12 stuks

Loempia vegan met chilisaus
6 stuks
12 stuks

Crispy chicken met soja mayo

6 stuks
12 stuks

Plateau gemengd
9 stuks
18 stuks

Kip gyoza met chilisaus

5 stuks
10 stuks

Nacho’s

kaas - guacamole - crème fraîche

Brandt en Levi

droge worst met zuur

6.00

7.00
13.00
7.00
13.00
7.00
13.00
8.00
15.00
9.50
18.00
9.50
18.00
9.50
15.00

FEEST BIJ TIJN!
Opzoek naar een feestlocatie aan zee?
Tijn Akersloot is een ideale plek voor een
verjaardag, familiefeest, borrels en partijen.

We hebben ruimtes voor kleinere groepen waar
een diner (tot 20 pers.) of een feest (tot 35 pers.) kan
worden gegeven.
Voor grote groepen (tot 150 pers.) is er een aparte
zaal met eigen ingang, terras en strand.
Mail naar events@tijnakersloot.nl voor meer info
of een op maat gemaakte offerte.

ONTBIJT tot 12 uur

LUNCH van 12.00 tot 16.30 uur

Tijn’s ontbijt

croissant met jam & boter, granola & roerei

13.50

Croissant

4.00

Croissant

4.00

met boter & jam
met Nutella

VOORGERECHTEN

Eiersalade

truffelcrème - bieslook - boerenbruin
extra gerookte zalm

12.00
+ 4.00

Avocado

sriracha mayonaise - spiegelei - bagel

Tuna melt

kappertjes - pittige mayonaise - cheddar

LEKKER BIJ DE KOFFIE

Gemarineerde kerrie kip

Appeltaart

6.00

Cheesecake

6.00

mosterd - boerenbruin

Ham en/of kaas

8.00

Geitenkaas

8.50

Spicy jalapeno

9.75

met gehakt & cheddar

Vegan toastie

8.50

met vegan kaas & spicy ketchup

SOEPEN geserveerd met boerenbrood
Pomodorisoep

8.00

Erwtensoep

9.00

Opa’s recept uiensoep

9.00

met kaascroutons

Runderkroketten

mosterd - boerenbruin

Vegan kroketten

TIJN’S TOASTIES in pitabroodje
met honing & cranberry

pita - tahin - sesam - gember - taugé

R!
LUNCH TOPPE
e
Soep en toasti

naar keuze

14.00
13.00
11.00
12.00

6.00

Pomodorisoep

8.00

Erwtensoep

9.00

Opa’s recept uiensoep

9.00

kaascroutons

Gerookte zalm

13.00

Gegrilde avocado

13.00

Vitello tonnato

13.00

citroenmayo - groene kruidenolie - venkel

burrata - sesam - zongedroogde tomaat

crème van tonijn - gebraden kalfsvlees zoetzuur van groenten

MAALTIJDSALADES

HOOFDGERECHTEN

Warme geitenkaas

27.00
knolselderij - gekonfijte rozenval aardappeltjes saus van groene peper

15.00
rode biet - pompoenpitjes - citrus vinaigrette

Ceasar salade

kippendij - rode ui - ansjovis

15.00

PIZZA’S vanaf 14.30 uur
Margherita

tomatensaus - buffelmozarella - basilicum

Gegrilde steak

Paddenstoelen pappardelle

23.00
Parmezaanse kaas - room van paddenstoel spinazie

Kabeljauw

13.00

26.00
zuurkool - Zaanse mosterd - krokante kappertjes

Tijn’s stamppotje

keuze uit hutspot, boerenkool of zuurkool
met wildstoof uit de waterleidingduinen
bieslook - mosterd - augurk

Prosciutto

16.00

Picante salami

15.00

Tijn’s Burger (medium gebakken)

Burrata en tartufo

16.00

SIDES

tomatensaus - prosciutto - pittige olie Parmezaanse kaas

tomatensaus - mozzarella - salami - olijven pittige olie

15.00

13.00

Breekbrood & dips

tomatensaus - burrata - truffelcreme

Tonijn

15.00

Dagspecial

15.00

tomatensaus - mozarella - kappertjes
vraag naar onze pizza van de dag!

Een voedselallergie of dieetwens? Vraag naar onze
allergenenkaart of advies aan één van onze medewerkers.

24.00

19.50
uienchutney - kropsla - tomaat en sambalmayo

Portie friet

5.00

Truffelfriet

6.50

Frisse salade

6.00

Grote trek? De voor- en hoofdgerechten zijn
vanaf 12.00 uur te bestellen!

