
 

 

LUNCHGERECHTEN HOLE 19 (TOT EN MET 16.00 UUR)     

PISTOLETS ( WIT OF BRUIN ) 

 Boerenachterham           3.95 

 Jong belegen kaas          3.95 

 Rotterdamsche oude kaas         4.25 

 Gezond           4.75 

 Bal gehakt (200 gram)         5.50 

 Zelf gerookte zalm met honing-mosterd-dille saus      6.95 

 Rotterdamsche kroket         4.25 

 Rookvlees, zelf gerookt rundvlees        4.25 

 Belado Telor, hard gekookt ei in pittige Indonesische rode saus    4.25 

 

 

Tosti’s 

 
 Ham/kaas           3.35  

 Kaas            3.35 

 Ham/oude kaas          4.00 

 Kingsize tosti van rozemarijnbrood met gerookte zalm, kruidenkaas   7.50  

 Kingsize tosti van rozemarijnbrood met Pata Negra, pesto en kaas   7.50 

 

 

Uitsmijters (wit brood of bruin volkoren brood)  

    2 eieren   3 eieren   4 eieren 

 Ham   6.50   7.00   8.50 

 Kaas   6.50   7.00   8.50 

 Ham/kaas  6.95   7.75   9.00 

 Spek    6.95   7.75   9.00 

 Spek/kaas  7.50   8.25   9.25 

 

 

Lunchcombinaties 

 Combinatie 1: 

Combinatie van boterham met kroket, boterham met boerenham en boterham met  

jong belegen kaas met 2 gebakken eitjes       8.75 

 Combinatie 2: 

Combinatie van klein broodje met Porchetta, Italiaanse tomatensoep, en een  

ham/kaas tosti          9.75 

 Combinatie 3:  

Combinatie van klein broodje met gerookte zalm, klein soepje van kreeft en twee  

Hollandse garnalen kroketjes met mosterd op kleine salade    12.50 



 

 

Lunchspecials  

 
 Huis gerookte zalm op toast aan tafel benevelt met Laphroaigh whisky     9.75 

 Twee Rotterdamsche kroketten met brood of frites      7.50 

 Saté van kip met kroepoek, atjar tjampoer, seroendeng en gemengde salade & brood  14.50 

 Bal gehakt ( 200 gram ) met mosterd of mayonaise of pindasaus met brood   5.75 

 Balgehakt met frites en mayonaise         7.75 

 Gamba’s al PilPil, pikante knoflookgarnalen met brood geserveerd     8.95 

 Plankje met rookvlees, Porchetta, salami, Pata Negra en zelf gemaakte tomatenjam  8.50 

 

Salades (ook voor diner)          klein / groot 

 

 Vegetarische salade met Parmezaanse kaas, gemarineerde tomaat, gekookt ei, olijven 

pijnboompitten en knoflookcroutons       9.50 / 13.50 

 Caesar Salad, met gerookte kip, croutons, gekookt ei, Parmezaanse kaas, ansjovis 

en ‘Caesar’- dressing           9.50 / 13.50 

 Tonijnsalade met Turkse pepers, rode ui, gekookt ei en cocktailsaus   9.50 / 14.50 

 Porchetta , met truffelmayonaise, pijnboom en Parmezaanse kaas   9.95 / 14.75 

 Gerookte zalm met kapertjes, kaviaar van haring en kaviaar van citroen en  

saus van honing mosterd en dille        11.00/14.95 

 Met roergebakken kipfilet en gamba’s in pikante saus met koriander en lente-uitjes  12.75/16.75 

 

Soepen (met brood geserveerd) 

 

 Kreeftensoep met een vleugje cognac        7.50 

 Italiaanse tomatensoep          4.75 

 Heldere runderbouillon met tuinkruiden        3.95 

 

 

Supplementen 

 
 Portie frites met mayonaise          3.50 

 Supplement gemengde salade         2.75 

 Pindasaus            1.00 

 Mayonaise            0.50 

 Ketchup             0.50 

 

 

 



 

 

Hole 19 à la carte 
 

Voorgerechten 

 
 Luxe broodplank met Italiaans rozemarijnbrood, olijvenciabatta en  

Boule forestière, met diverse smeersels (voor 2 pers en 15 min. wachttijd)  7.75 

 Plankje met huisgemaakte vleeswaren en worstsoorten waaronder,  

runder rookvlees, salami, Porchetta en Pata Negra en tomaten jam   8.50 

 Palet van gerookte Hollandse garnalen, gerookte zalm en  

gerookte meervalfilet          11.75 

 Huis gerookte zalm op toast aan tafel benevelt met Laphroaigh whisky   9.75 

 Half dozijn escargots in romige knoflook-kruidensaus begeleid met een  

peterslietaartje            8.50 

 

Hoofdgerechten 
 

 Gebakken sliptong (3 stuks) met remoulade en citroen     18.75 

 Gamba’s op Thaise wijze, met Pandan rijst geserveerd     16.95 

 Kalfshamburger van Black Angus Beef met Black Cornish seasalt,  

gesmolten cheddar en uitgebakken spek       16.75 

 Gegrilde Rib Roast (ong. 350 gram) met kruidenboter gelakt    21.50  

 Gekonfijte eendenbout met een garnituur ‘Toulouse’     18.25 

 Saté van kip met een garnituur van atjar tjampoer, kroepoek, seroendeng  14.50 

 

Nagerechten 
 

 Koffie met een assortiment van bonbons (3 stuks p.p.)     4.50 

 Hangop met vlierbessenstroop (van de baan) op een American Pancake 

met een coulis van rood fruit         6.50 

 Yoghurtijs met in Balsamico gekonfijte biet met Pedro X sherry   7.25 

 Trio van sorbetijs met gezoete crème fraiche en compote van tuttifrutti  

geweld in vanille thee          7.75 

 

 
 


