
Onze keuken is voor de lunch geopend van 12.00 tot 15.30 uur

LUNCH

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel

Eetcafé De Toog
Zuideinde 50, 1541 CE Koog aan de Zaan

Reserveren: 075 - 614 0927
Iedere dag geopend vanaf 11.30 uur.

Broodje Bal 
uit de juspan 

8,50

SPECIAL

Panini ham/kaas 
is natuurlijk ook mogelijk 

3,95



Clubsandwich    Boeren wit of bruin landbrood, geserveerd met tortillachips 
Club Kip 9,50 
Gegrilde kipfilet, avocadocrème, ei, Serranoham, tomaat,  
komkommer, meloen 
Club Fish  11,50 
Gerookte zalm, tonijnsalade, makreelfilet, tomaat, komkommer, ui 
Club Vega  8,95  
Fetakaas, gegrilde groenten, avocadocrème en tomatensalsa
Club Carpaccio  11,75  
Pesto of truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes 
Club Tapas  10,50 
Iberico hamkroketjes, Serranoham, Parmezaanse kaas en pesto 
 

Trio’s   Geserveerd met boerenwit of bruin landbrood  
Trio Vlees   11,50
Kroket, carpaccio en soepje naar keuze 
Trio Vis   12,50
Makreelfilet, gerookte zalm, tonijnsalade en zeewier
Trio Vega   11,50
Gegrilde groenten, tomatensalsa, fetakaas en frisse salade

 Soepen       Geserveerd met brood 
Uiensoep  6.50 
Met rode ui, port, knoflook, tijm, rozemarijn en kaascrouton       
Tomatensoep  6,00 
Van vier soorten tomaten en diverse kruiden
Soep van de dag Vraag uw gastvrouw/-heer  6,50 

Warme lunchgerechten 

     Geserveerd met Vlaamse frites en Zaanse mayonaise 
 
Hamburger  16,95  
Van 300 gram, op een Italiaanse bol met passend garnituur
Spareribs  16,95 
Huisgemarineerd naar eigen recept, geserveerd met knoflooksaus 
Varkenshaas of Kipsaté  15,75 
Twee stokjes, geserveerd met satésaus en salade 
Pannetje Ossenhaas 23,50 
Geserveerd met heerlijke roomboterjus en brood 
 

Lunchsalades 

    Geserveerd met brood  

Gegrilde kip  12,95
Ei, avocadocrème, Serranoham, tomatensalsa, honingmeloen, dressing
Waldorf 12,95 
Geitenkaas, frisse groenten, notensalsa en blauwe bessen
Carpaccio 13,95 
Pesto of truffelmayonaise, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas 
Quinoa  11,95
Feta, diverse groenten, kikkererwten en zeewier 
Duo salade (geserveerd met frites)  13,95
Kleine gegrilde kip- en vissalade 
 

Uitsmijters 

   Geserveerd met boerenwit of bruin landbrood 

Uitsmijter ham en/of kaas  7,25
Uitsmijter Serranoham en/of kaas   7,50
Uitsmijter tapas   10,95
Serranoham, pesto, tomaat, Parmezaanse kaas en rode ui

Omelet 

   Geserveerd in een gietijzeren pannetje uit de oven met  

   boerenwit of bruin landbrood 

Boerenomelet ham, groenten, kaas 9,75
Omelet ham en/of kaas 7,95
Omelet ham, kaas, champignons 8,95 

 

Wraps
Gegrilde Kip  8,50  
Ei, avocadocrème, krokante Serranoham, tomaat, komkommer  
Fish   9,95  
Tonijnsalade, makreelfilet, gerookte zalm, zeewier, tomatensalsa 
Vega  7,95  
Gegrilde groenten, avocadocrème, fetakaas, pesto, tomaat 
Carpaccio  10,95  
Pesto of truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten 

Onze belegde broodjes 

   Keuze uit boeren wit- of bruin landbrood of Italiaanse bol

Broodje Tonijnsalade  6,95  
Met gekookt eitje en rode ui
Broodje Serranoham   8,95  
Met frisse sla, pesto, Parmezaanse kaas, notensalsa
Broodje Fisherman 10,95  
Gerookte paling, tonijnsalade, gerookte zalm
Broodje Burrata  6,95  
Geserveerd met frisse groenten, tomatensalsa, basilicumpesto
Broodje van Dobbe   6,95  
Twee stuks rund- of kalfsvleeskroketten
Broodje Vegan  8,95  
Avocadocrème, gegrilde groenten, rucola, groene appel
Broodje Duo 8,95  
Met Old Amsterdam, ossenworst en Amsterdams zuur
Broodje Carpaccio   10,50  
Met truffelmayonaise of pesto, pijnboompitjes, Parmenzaan
Broodje Geitenkaas   8,95  
Uit de oven met gegrilde groenten, noten en appel 
Broodje Teriyaki   14,50  
Biefstukspiesjes met groenten en teriyakisaus

Culinaire bites 
 
Biefstukspiesjes, gamba’s, calamares, gambakroketjes, 
Serranoham brood, aioli, spareribs, rauwkost en verse 
Vlaamse frites met Zaanse mayonaise
   
Vanaf 2 personen maar wordt  
uitgeserveerd per persoon       16,50 p.p. 

Crostini’s 
 
Vijf stuks naar keuze van de chef met een  
klein soepje en Vlaamse frieten  14,95

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel

ONZE SPECIALS


