lunchkaart

lunchkaart

Welkom bij Paviljoen SALT!
Salt is de plek waar je kunt genieten van een prachtig uitzicht over de Saltpoel en in de verte
het welbekende Sneekermeer. Salt heeft liefde voor mediteraanse gerechten met een moderne
twist welke bereid worden door Chef Nick Trigonis en zijn brigade.
We zijn trots op onze drie eigen gebrouwen bieren Overstag bond, Loef wit & Salt tripel. Ben je
net zo gek op gin als Yodi? Probeer dan vooral haar eigen ‘Yosie’s gin’.
Salt is Stoer en heeft lef! Je luncht, borrelt en/of dineert in een gezellige Ambiance. Salt heeft
Liefde voor het vak, is gastvrij en is Toegankelijk voor jong en oud.
En dit het hele jaar door!
Liefs Yodi & team Salt

Mocht u een allergie hebben, laat dit ons dan vooral weten.

12:00 - 16:30 uur
Soepen
Verse pomodori soep
6,50
Dagsoep
6,50

salades
Italiaanse pasta salade
Geserveeerd met mozzarella, pesto, rode ui, olijven,
zongedroogde tomaten, parmesan & basilicum
dressing
14,50
SALT vissalade
Gerookte zalm & paling, tomaat, komkommer,
haricot verts, kappertjes, bosui & yoghurt dressing
18,50

salt classics
Salt burger
100 % beef burger, cheddar, bacon, augurk, tomaat,
chipotle saus, frites & mayonaise
18,50
Vegan groente burger
Tomaat, komkommer, veganistische sriracha
mayonaise, frites & vegan mayonaise
17,50

Broodjes

Wij serveren onze broodjes op wit, bruin of
glutenvrij brood
Steak sandwich
Biefstukpuntjes met champignons en huisgemaakte
jus
14,50
Pulled Jackfruit (vegan)
Geserveerd met ketjap, gebakken ui, paprika, bbq
saus & mesclun
11,50
Spianata Romana*
Spianata romana, buffel mozzarella, tomaat, pesto,
rucola, balsamico dressing
*Ook vegetarisch te bestellen
11,00
Paling & zalm sandwich
Gerookte paling & zalm, zoetzure groente,
kappertjes, mesclun, ricotta, yoghurt dressing
14,95
Tonijn
Huisgemaakte tonijnsalade, ui, paprika, gefrituurde
kappertjes, tomaat, zoetzure groente
11,50
Carpaccio
Rundercarpaccio, pesto, zongedroogde tomaat,
kappertjes, zongedroogde tomaat, truffel mayonaise
& parmesan
11,50

Rundvlees of vegan kroketten
Geserveerd met brood, boter & mosterd
8,50
Roerei
Geserveerd met ham, kaas, paprika, ui op brood
11,50
Tosti
Ham & kaas, alleen ham of kaas, geserveerd met
curry of ketchup
5,75

Voor de kleine gast hebben
wij een Speciale kids
menukaart met puzzels &
kleurplaten

