
Onze keuken is voor diner geopend van 17.00 tot 22.00 uurVoor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel

DINER
SPECIAL Eetcafé De Toog

Zuideinde 50, 1541 CE Koog aan de Zaan
Reserveren: 075 - 614 0927

Iedere dag geopend vanaf 11.30 uur.

Culinaire Bites

Biefstukspiesjes, wokgamba’s, calamares, gambakroketjes, 
brood, aioli, spareribs, rauwkost, verse Vlaamse frites  

met Zaanse mayonaise
 

Vanaf 2 personen te bestellen maar wordt  
uitgeserveerd per persoon 

voor 2 personen 49.-

Voor onze kleine gasten 

   Onze kindermenu’s worden geserveerd met appelmoes,  

   vers fruit, Zaanse mayonaise, ketchup en een leuke verrassing  

Kipsaté 
Met satésaus, kroepoek, frietjes en sla  10,00
Biefstukspies 
Met knoflooksaus, frietjes en sla  12,50
Spareribs 
Met knoflooksaus, frietjes en sla  10,00
Hamburger 
Op een broodje met sla, cocktailsaus en  frietjes  8,50
Pasta
Met tomatensaus  8,50

Wij hebben natuurlijk ook gewoon  

een heerlijke frikadel, kroket of kipnuggets!



Om mee te beginnen 
Broodzakje 4,75 
Rustiek landbrood met zeewater, geserveerd met pesto-boter en aioli  
Garlicbread   
Gegratineerd met Parmezaanse kaas en knoflooksaus   5,50
Smikkelplank  
Diverse bites en hapjes om uw diner mee te beginnen  14,95
Mini soepje  
Naar keuze en geserveerd met crostini’s met tomatensalsa  6,50 

Voorgerechten 
Carpaccio 
Met truffelmayonaise of basilicumpesto, Parmezaanse kaas 
en pijnboompitten  11,75
Beef tataki 
Met sesam, bosui, taugé en oosterse saus   9,50
Hollandse garnalen  
Hartige tompouce, avocadocrème en cocktailsaus 11,50  
Crostini’s  
Vijf stuks, zorgvuldig belegd met keuze van de chef   10,50
Iberico ham kroketjes 
Geserveerd met honingmeloen en Serranoham   10,50
Duo vis 
Gepelde gamba’s in de knoflook gebakken en gerookte zalm   12,50
Camembert 
Gefrituurd, geserveerd met cranberrycompote en frisse sla   10,50 
Bietencarpaccio 
Met burrata, cherrytomaten, notensalsa en bosui   9,50 
Wandeling door de voorgerechten  
Vier heerlijke kleine verrassingsgerechtjes   per persoon  12,75 

Soepen 
Uiensoep 
Met rode ui, port, knoflook, tijm, rozemarijn en kaascrouton  6,00      
Tomatensoep 
Van vier soorten tomaten en diverse kruiden  6,00 
Soep van de dag
Vraag uw gastvrouw/heer  6,50

Hoofdgerechten Vlees 
 
     Onze vleesgerechten worden geserveerd met groenten,  
    Vlaamse frites met Zaanse mayonaise 
 
Pannetje Ossenhaas 
Geserveerd met roomboterjus en brood  25,50
Bord vol vlees  
Kipsaté, spareribs, ossenhaas met jus en varkenshaas  24,95
Bavette 
250 gram mooi rundvlees, geserveerd met groene asperges  23,95
Trio Saté 
Kip, varkenshaas en biefstuk geserveerd met Waldorfsalade 21,50 
 
    U heeft bij de hoofdgerechten keuze uit de volgende sauzen:  

    bearnaisesaus, groene pepersaus, knoflooksaus

Hoofdgerechten Vis 

    Onze visgerechten worden geserveerd met groenten,  
    Vlaamse frites en Zaanse mayonaise 

Vispalet 
Proeverij van warme en koude vis, groenten en beurre blanc  24,50
Sliptong 
Drie stuks gebakken in de boter, geserveerd met citroen  23,50
Zalmfilet
Met verse spinazie, notensalsa en beurre blanc  23,50 
Doradefilet 
Met groene asperges, Serranoham en Hollandse garnalen 22,50

Hoofdgerechten Vegetarisch 

     Onze vegetarische gerechten worden geserveerd Vlaamse frites        
    en Zaanse mayonaise
 
Groentepalet 
Talloze bereidingen van diverse groenten met dips en notensalsa  18,50
Quinoabowl 
Kikkererwten, mais, diverse groenten en zeewier  18,50
Pappardelle  
Brede lintpasta in een rijke tomatensaus  18,50 
Salade Riche 
Rijke salade, groene asperges en diverse kaassoorten  19,50 

Onze Klassiekers 
 

Onze klassiekers worden geserveerd met rauwkost,  

fruit, Vlaamse frites en Zaanse mayonaise  

Degen van De Toog 

Grote spies huis gemarineerde varkenshaas- of kipsaté  19,95 

Spareribs 

Huisgemarineerd naar eigen recept, geserveerd  

met knoflooksaus  19,50 

Biefstukspies 

gegrilde diamanthaas van 250 gram met peper  

en knoflooksaus  23,50

Voor de twijfelaar 

Stokje varkenshaassaté, hamburger en stukje spareribs  19,95 

Hamburger  

van 300 gram geserveerd op een Italiaanse bol  

met passend garnituur 19,95 

 

                                 Eet u veganistisch?  

Onze chefs verrassen u graag, geef dit vooral aan!

Let op: onze Culinaire Bites en Kindermenu’s 
staan op de achterzijde!

Maaltijdsalades 
Gegrilde kip 
Honingmeloen, Serranoham en een frisse dressing 19,50 
Fisherman 
Diverse soorten warme en koude vis, zeewier en avocadocrème 22,50 
Surf &Turf
Biefstukspies van diamanthaas met wokgamba’s en Waldorfsalade 23,50


