Lunch

12:30 uur – 16:00 uur

PROEVERIJEN (GESERVEERD MET WIT EN BRUIN DESEM STOKBROOD EN ROOMBOTER)
LUNCH PROEVERIJ (minimaal 2 personen)

per persoon

13,25

Gerookte Noorse zalm | gestoomde zalm | sashimi tonijn | Hollandse garnalen | 				
gerookte forel | krab-cake koekje

15,50

Diverse smeersels | groenten | salades | vis | vlees | kaas | warme items

VISPROEVERIJ

SALADES (GESERVEERD MET WIT EN BRUIN DESEM STOKBROOD EN ROOMBOTER)
SALADE SASHIMI

Verse tonijnfilet | sesamdressing | slasoorten | kwartel ei | haricotsvers				

KRABCAKE SALADE

Gebakken koekje van verse krab | kerriemayonaise |gebrande citroen				

14,00
12,50

CAESARSALADE

Little gem sla | kipfilet | broodcrouton | gekookt ei | blauwe kaasdressing				
10,50
Vegetarisch: Jack fruit i.p.v. kipfilet √		

CARPACCIO

Salade | spek | basilicumpesto | Parmezaanse kaas | pijnboompitten					

TATAAR VITELLO

Kalfsrosbief | tonijntartaar | kappertjesdressing | gefrituurde kappertjes				

ZEEUWSE MOSSELEN

Gebakken | ui | peper | kruidenboter | mosselsaus					

PULLED CHICKEN

Polenta broodje | pulled chicken | portobello | whiskey-maplesaus					
Vegetarisch: pulled Jack fruit i.p.v. pulled chicken √

11,50
12,50
12,00
12,50

SOEPEN (GESERVEERD MET WIT EN BRUIN DESEM STOKBROOD EN ROOMBOTER)
CHEFZ’S SOEP

Vraag onze bediening!					

KERRIE

Gember | sereh | prei | quenelle van piepkuiken √					

KAAS

3 soorten kaas | room | kerriecroutons √					

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!
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7,00
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ROBUUST DESEMBROOD

(WIT OF BRUIN)

ZALM

Gerookt | mierikswortelcrème | komkommer | sla | gekookt ei					

CLUB SANDWICH					
Kipfilet | kerriesaus | ei | bacon | little gem | tomaat					

UITSMIJTER

3 gebakken eieren | meegebakken ham | jong belegen kaas 					

KROKETTEN

2 rundvleeskroketten | mosterdmayonaise					

GARNALENKROKETTEN

2 garnalenkrokketjes | tartaarsaus | gefrituurde peterselie | citroen					

RUNDERBURGER

Broodje | piccalilly | gebakken ui | tomaat | cheddar kaas					

SATÉ

Gemarineerde kipfilet | pinda-gembersaus | atjar | kroepoek | stukjes stokbrood				
e.v.t met friet + 1,50

CHEFZ-UURTJE

Soepje | rundvleeskroket | desembrood | salade met kip					

9,50
9,50
8,50
9,50
11,50
9,50
11,50

9,50

VLAMPROEVERIJ (ELZASSER FLAMMKUCHEN)		

KLEIN GROOT

Spek: crème, spek, rode ui, prei en Emmentaler kaas.		

7,50		

11,50

Serrano: crème, blokjes paprika, olijven, Serranoham en Emmentaler kaas.

8,00		

12,50

Blauwader kaas: crème, blauwschimmel kaas, noten en honing. √		

8,50		

13,50

Zalmfilet: crème, gerookte zalmfilet, mierikswortel, kappertjes en kaas.		8,50		
Vegetarisch: crème, courgette, cherrytomaat, rode ui en Emmentaler kaas. √

13,50

7,50		11,50

NAGERECHTEN EN KOFFIE’S
Kijk op onze nagerechtenkaart voor de mogelijkheden!

Chefz info

OPENINGSTIJDEN

maandag
15:00 – 23:00 uur
dinsdag
gesloten
woensdag t/m zaterdag
11:00 – 23:00 uur
zondag
12:00 – 22:00 uur
Keuken dagelijks gesloten om 21:30 uur

CHEFZ PROEFLOKAAL

Markt 14, 4901 EP Oosterhout - (0162) 78 53 14 - info@chefz.nl - www.chefz.nl
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!
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