
Luxe lunch broodjes
(boeren wit of bruin)

Gezond 6,50
met ham, kaas, ei, tomaat 
Oregano focaccia 5
met rode ui,tomaat, gegratineerd met kaas
Tonijnsalade huisgemaakt 7,50
met gefrituurde kappertjes, zongedroogde tomaat en aioli
Zalmcarpaccio  8,75
met gerookte Noorse zalm, avocado, tomaat,
rode ui en wasabimayo
Rundercarpaccio  8,75
met pijnboompitjes, parmezaanse kaas en truffelmayo

Overige lunch
2 Kroketten brood 6,75
Uitsmijter kaas of ham/kaas 7,50
Huisgemaakte Midgetburger van de grill 8,50

Tosti’s
(focaccia)

Kaas of ham/kaas 4,25
Italy 5
met mozzarella, pesto en tomaat
Hawaii 5
met ham, kaas en ananas

Salades
Geitenkaas 11
met walnoten, bosui, zongedroogde tomaat en honing
Zalmcarpaccio 11
met gerookte Noorse zalm, avocado, rode ui, 
paprika, tomaat en aioli
Rundercarpaccio 11
met pijnboompitten, parmezaanse kaas, truffelmayo
Tonijnsalade huisgemaakt 11
met gefrituurde kappertjes, zongedroogde tomaat en aioli

Snacks
Kaassoufflé, kroket, frikandel 2,25
Kipnuggets (5 stuks), picanto, groentekroket 2,50
Frikandel speciaal curry of ketchup 2,75
Loempia (kip of vegetarisch) 3,50
Bordje patat 2,75
Broodje kroket / groentekroket 3
Broodje frikandel 3
Broodje hamburger 3,50
Mayo, ketchup of curry 0,25
Satésaus 0,60

Borrelhapjes
Bitterballen (8 stuks) 6
Vlammetjes (8 stuks) 6
Kaasstengels (8 stuks) 6
Kaassouffleetjes (8 stuks) 6
Bittergarnituur gemengd (14 stuks) 8

Vooraf
Mandje brood 4,50
met kruidenboter, aioli en tonijnmayo
Soep van de dag 5,50
huisgemaakt, geserveerd met brood en kruidenboter
Rundercarpaccio 9,75
met pijnboompitten, parmezaanse kaas en truffelmayo
Zalmcarpaccio 9,75
gerookte Noorse zalm met rode ui, kappertjes, wasabimayo

Vlees
Midgetburger van de grill 13,50
huisgemaakte hamburger met gebakken ui, bacon en saus
Kipsaté van de grill 15,50
Mexicaanse wrap 16,50
met groenten, rundergehakt en gegratineerd met kaas
Schnitzel 16,50

Vegetarisch
Broodje cajun burger 13,50
met frites en salade

Kids
Poffertjes 5,75
Kindermenu 5,75
frites met kroket, frikandel of kaassouffle, saus en appelmoes
Kipsaté 8
frites, sla of appelmoes met kroepoek

Toetjes
Dame Blanche 6
vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
Coupe oase 6
3 smaken ijs met slagroom

De kleine kaart

We serveren alle vleesgerechten

met frites en salade

Onze keuken is vanaf 12.00 uur open



Onze oase aan ‘t IJsselmeer
Heerlijk ontspannen, samen een hapje eten of lekker actief op het water. Dat kan bij De Midget. Aan de 

‘binnenkant’ van de dijk van het prachtige IJsselmeerdorp Schellinkhout kun je terecht voor een stevige snack 

of onze (h)eerlijke keuken.

Aan de andere kant van de dijk ligt één van de mooiste surfspots van Nederland. Een ideale plek om te surfen, 

kiten of peddelen. Je kunt bij ons terecht voor workshops, lessen en de huur van alle benodigde materialen. 

We zijn er voor beginners en gevorderden van 8 tot ongeveer 80 jaar. Voor individuen, groepen, kinderfeestjes, 

bedrijfsuitjes en scholieren. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kijk op www.demidget.nl

Koffietijd

Koffie of thee 2,25
met verse appeltaart 3,25
en slagroom 0,50
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Warme dranken

Koffie, espresso, thee 2,25
Cappuccino, koffie verkeerd 2,50
Latte machiato, verse muntthee 3
Irish, French of Spanish koffie 6
Warme chocolademelk 2,50
Warme chocolademelk met rum 4,50
Slagroom 0,50

Frisdranken

Flesje Coca-Cola, Coca-Cola light, 2,25
cassis, sinas, Sprite, AA-Drink, 
Chaudfontaine (blauw of rood),
Tonic, Bitter Lemon, Fristi, 2,50
Ice-tea Lemon, Ice-tea Green,
Rivella, appelsap, sinaasappelsap,
chocolademelk

Overige dranken

Limonade 1,25
Vers geperste jus d’orange 3,50
Melk 1,75
Red Bull (blikje) 2,75

Bieren

Tap Jupiler
0,25 l glas 2,50
½ liter 4,50

Fles
Malt 2,75
Hertog Jan 3
Hoegaarden wit 3
Radler 3
Texels Skuumkoppen 3,50
Leffe blonde 4
Corona, La Chouffe 4,50

Wijnen

Spaanse huiswijn (wit of rood), 3,25
rosé, Martini, sherry, port (rood of wit)

Sterke dranken

Binnenlands gedistilleerd
Jenever, Vieux, 3
Jägermeister (uiteraard ijskoud!) 

Likeuren
Amaretto, Cointreau, Sambuca, 3,75
Grand Marnier, Limoncello (ijskoud)

Buitenlands gedistilleerd
Whisky, wodka, cognac, Bacardi 4

Drankkaart


