lunchkaart

lunchkaart
Soepen

warme gerechten

Verse pomodori soep
6,50

SALT Burger
100% beef burger, cheddar, bacon, augurk, tomaat,
BBQ-bier saus, frietjes & mayonaise
17,50

Verse dagsoep
6,50

salades
Bieten salade
Chioggia & gerookte rode biet, zoetzure groenten,
mesclun, geitenkaas crumble en groene kruiden
dressing, walnoten, cherry tomaatjes
12,50
Nicoise salade
Tonijn, sperziebonen, mesclun, krieltjes, olijven,
tomaat, komkommer, ei, rode ui
15,00

Welkom bij Paviljoen SALT!

broodjes
wit of bruin brood, rustiek bol bruin, glutenvrij
Steak sandwich
Biefstuk puntjes met champignons & huisgemaakte
jus geserveerd met wit of bruin brood
14,50

Een plek waar je kunt genieten van een prachtig uitzicht over de Friese meren. SALT
heeft liefde voor mooie gerechten met zoveel mogelijk streek producten, eigen
gebrouwen bieren, koffie & gin, heerlijke wijnen en oprechte gastvrijheid.

Gerookte zalm
met zoetzure groenten, kappers en miso yuzu
11,50

Chef Nick en zijn brigade zorgt voor heerlijke seizoensgerechten met een
mediterraanse twist.
SALT is Stoer en heeft lef, gezellige Ambiance, Liefde voor eten & drinken en is
Toegankelijk voor jong & oud.

Geitenkaas
Geserveerd met home made tomaten chutney
rucola en walnoten
9,50

Geniet op ons zonovergoten terras of tijdens de winterse dagen in het restaurant
bij de haard waar iedereen zich echt even thuis kan voelen.

Pastrami
Pastrami, gebrande mosterd mayonaise, augurk
11,50

Mocht u een allergie of dieetwensen hebben, vraag dan naar onze allergenen kaart.

!
Yodi & Team salt
Mocht u een allergie hebben,
laat dit ons dan vooral weten.

Avocado burger
Vegan bol, guacamole, jalapeno’s, frietjes &
mayonaise
17,50
12 uurtje SALT
kopje soep, broodje kroket & broodje pastrami,
gerookte zalm of geitenkaas
14,50
Boerenomelet
Geserveerd met paprika, champignon, ui, spek,
ham, kaas
13,50
Kroketten
rundvlees of vegan kroketten geserveerd met
brood, boter en mosterd
8,50
Tosti ham/kaas
met ketchup of curry op vloerbrood
5,75

Kinder kaart
Tosti ham/kaas
met ketchup of curry op vloerbrood
5,75
Poffertjes
12 stuks met poedersuiker
5,75
Broodje kroket
kroket met brood en mosterd of mayonaise
4,25
Frietjes met snack naar keuze
keuze uit kipnuggets, kroket, frikandel met frietjes
& mayonaise
6,50
Mandje frietjes
met mayonaise
3,50

