LUNCHKAART
BROODJES

UITSMIJTERS

Broodje carpaccio............12.50

Uitsmijter of omelet
naturel...............................8.70

Irish black angus burger...16.50

Uit te breiden met: kaas,
ham of spek..........................+1.20

met pesto, pijnboompitten,
rucola & zongedroogde tomaat

met bacon, cheddar, jalapeños,
augurk, rode uien confijt,
gebakken eitje, special sauce
& super crunch fries

BITES

Broodje warm vlees.. .......9.90
roergebakken
ossenhaaspuntjes, paprika,
uien & teriyakisaus

Broodje huisgerookte zalm...10.50
met crème fraîche, zeekraal,
aioli & kappertjes

Wilde Argentijnse gamba’s..12.50
met een chili roomsaus,
toast & wakame

Charcuterie ...................19.50

met rode ui & kappertjes
& een gekookt eitje

2 personen, van
verschillende soorten vlees
& worst, olijven
& zongedroogde tomaten

Club sandwich................11.50

met smeersels

Broodje tonijnsalade...........8.50

met gerookte kipfilet, bacon,
kerriemayonaise, ham
& kaas

SALADES
Maaltijdsalade vis........18.70
met diverse soorten vis,
garnalen & brood

Vers afgebakken brood...6.00
Manchego kaas................9.50
met olijven, knoflook,
& Spaanse peper

Quiche..........................14.50
met gegrilde groente,
parmezaan, rucola
& tomaat

Kaasplank....................14.50

Maaltijdsalade vlees......16.70
met diverse vleeswaren,
& brood

van vijf kaassoorten
geselecteerd door de chef
met huisgemaakte
vruchtencompote, noten
& suikerbrood

Maaltijdsalade vegetarisch...16.70

SOEP

met walnoten, warme
geitenkaas, peer & brood

Soep van de dag........dagprijs
elke dag een wisselende
huisgemaakte soep

LEKKERS VOOR BIJ KOFFIE
Lemon meringue taartje....... .8.50
een zoet, fris taartje met
versgeslagen room & vruchten

Oreo brownie.........................9.50
sticky chocolade bom met
Oreo cookies, vanille-ijs
& versgeslagen room

Luikse wafel.........................8.50

Trifle van tiramisu.................8.50
lange vingers, espresso,
amaretto, mascarpone
& cacao

Trio van sorbet.....................8.50
drie heerlijke sorbet ijssoorten
met versgeslagen room
& vruchten

met custard, marmalade,
fruit & versgeslagen room

GERECHTEN VOOR KIDS? VRAAG HET AAN ONS PERSONEEL.

HIGH TEA & HIGH WINE
Flynn’s is de plek voor jouw heerlijke
High Tea of High Wine in Ridderkerk.
Gezellig tafelen met familie, vrienden
of vriendinnen.
High Tea €26.50 p.p
High Wine €44.90 p.p
Reserveer een High Tea of High Wine
minimaal een dag van te voren.
Meer informatie via:
www.flynnsrdk.nl/menukaart/
of scan de QR code.

