WIJ SERVEREN LUNCH

BOTERHAMMEN

URBAN FOOD
“TYPISCH FUIKS”

Handgesneden maïswit of volkoren

-

-

9

KROKETTEN

2 Draadjesrundvlees, mosterd

Rösti, rucola, BGE® gerookte procureur,
verse zilverui, @RotterZwam oesterzwam,
gegratineerd met De Rotterdamsche Oude,
jus de veau

8

BOERENKAZEN
Boerenkazen van kaasboer Speksnijder,
perzikcompote, noten crumble

SOEPEN

-

11

12 UURTJE ‘FUIKS CLASSIC’
3 Boterhammen, beenham, boerenkaas,
draadjesrundvlees kroket, gebakken scharrelei

BISQUE

2 Garnalenkroketten, toast, kleine tonijncocktail,
rammenas remoulade

MOSTERDSOEP ‘FUIKS CLASSIC’

Gerookte zalm uit de Krimpenerwaard,
Oost-Indisch kersblad, kardemon mayonaise

7

Nek char siu gelakt met mille et une nuits
specerijen, stoombroodje, Thaise salade
met spicy-citrus dressing

14

PATATJE STOOFVLEES
Friet van Frietboutique, langzaam gestoofd
rundvlees, huisgemaakte sambal, appelpiccalilly

SALADES

Salades worden begeleid door stokbrood en
roomboter.

14

RUND ‘GIUSEPPE CIPRIANI’

CAESAR SALAD ‘FUIKS CLASSIC’

15

Little gem, BGE® kip, scharrelei, ansjovis,
avocado, tomaat, Parmezaan, pancetta,
croûtons, Caesar dressing

12

CLUBSANDWICH KIP

L U N C H P L AT E S E R V I C E

-

Carpaccio van gerijpt Aberdeen Angus rund,
Cipriani mayonaise, salade rucola met
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

BGE® kip, ontbijtspek, roomkaas, eiersalade,
Hoeksche Rooie chips

of
12

CLUBSANDWICH ZALM
Gerookte zalm, roomkaas, eiersalade,
Hoeksche Rooie chips

met roerbakken gamba’s

20

‘POKĒ BOWL’

20

Rauwe tonijn gemarineerd in
sesamolie en aloha soja saus, sesam,
sushi rijst, komkommer, rettich,
avocado, edamame, wakame salade

vanaf 8

UITSMIJTER

14

Pincho van buikspek
(ook vegetarisch met roombrie)

15

ZALM

14

LAM STREET FOOD

Van rivierkreeften uit de Krimpenerwaard,
flatbread, rouille

14

GARNALENKROKETTEN

14

KAPSALON

Naar keuze met beenham, boerenkaas, spek,
champignons

GEITENKAAS ‘FUIKS CLASSIC’

of

NO RULES

12

EI BENEDICT

10

SURF & TURF

of

15

Huisgemaakte 100% rundvleesburger,
Cheddarkaas, gebakken scharrelei, ontbijtspek,
Jordy’s Bakery sesambol, friet
Naar keuze: rare, medium of well-done

16

Huisgemaakte tonijnburger, Jordy’s Bakery
sesambol, mango, wasabi-mayonaise,
taugé tempura, wakame, friet
Onze favoriete garing is medium-rare

19

Mesclun salade, gegrilde Iberico secreto,
wilde Argentijnse gamba’s, aspergescheuten,
zongedroogde tomaat, appelkappertjes,
romesco saus

15

met gerookte zalm

14

BEEFBURGER

TONIJNBURGER

Van Betinnehoeve, mixed baby leaves,
kapucijnerblad, red meat radijs, courgette linten,
zoete amandelen, rabarberdressing

2 Gepocheerde eieren, ontbijtspek, toast,
tomaat, Hollandaise saus

12 of 14

KIP

Saté, pindasaus, krokante ui, atjar ketimoen,
noten emping
Naar keuze: stokbrood of friet

VITELLO TONNATO ‘FUIKS CLASSIC’
16
Langzaam gegaarde kalfsentrecote,
tonijnmayonaise, kaaschips, appelkappertjes met
een kort geroosterde tonijnsteak

PAT I S S E R I E
Lekker bij de koffie

-

3

APPEL-KRUIMELTAART
Van Hollandse appels met kaneel en kruimel
erover.

10

PANCAKES
CHEESECAKE “NEW YORK” STYLE

3

Klassiek gebakken, heerlijk zacht en creamy!

Zin in VANDAAG.?
-

Iedere dag vanaf 12.00 uur zorgen onze chefs en service voor een kleine kaart met een
twee- of driegangenmenu en (h)eerlijke gerechten. Dagelijks bekijken wij wat de markt biedt en stellen daarop
de VANDAAG. samen.
De VANDAAG. is geen dag hetzelfde en bevat gerechten waarbij smaken van lokale en internationale
dagverse producten samenkomen. Hierbij combineren we eenvoud met avontuur en nose to tail met farm to
table. Deze gerechten krijgen van ons de stempel ‘’typisch Fuiks’’.

3 Pancakes, blauwe bessen, clotted cream,
maple syrup

NAGERECHTEN

-

CRÈME BRÛLÉE ‘FUIKS CLASSIC’

7

Van Bourbon vanille, yoghurt-limoncello ijs

IJS EN CURD

6

Roomijs, lemon curd, kletskop

#VANDAAG. #Nose2tail #Koptotstaart #Farm2table #Boertotbord

Typisch Fuiks

Vegetarisch

FUIKS.NL

