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LUNCH HAP
JES

PAND 13-BURGER  17,00
180 gram Black Angus-rundergehakt | spek | kaas | sla  
gebakken ui | remoulade | frites | extra: gebakken ei +1,00 
CIME DI RAPA MET ORECCHIETTE 17,50
gegratineerde pasta | taleggiocream | schorseneren  
koolraap | pijnboompit   
POMPOENRISOTTO  17,50
flespompoen | risotto | paddenstoel | geroosterde  
hazelnoot | rucola | verse parmezaan
GADO GADO  15,50
rijst | sperziebonen | aardappel | tempeh | ei | verse  
satésaus | komkommer | atjar tjampoer 
CASSOULET: CONFIT DE CANARD 21,50
eend | bonenschotel | worst | groente | eigen jus 
BEEF RENDANG 
18,50
rundvlees | rendang-
marinade | sperzie- 
bonen | rijst | taugé  
aardappel | atjar  
tjampoer | sambal
KABELJAUW
21,50 
op de huid gebakken 
kabeljauw | padden-
stoel | geroosterde 
tomaat | mousseline 
van aardappel | chips 
van schorseneren  
hollandaisesaus 

● MOELLEUX AU CHOCOLAT | lavacake | butterscotch | caramelijs  7,50
● CRÊPE SUZETTE | flensje | flambé | Grand Marnier | vanille-ijs  9,00
● SCROPPINO  7,00
● BONBONS van SANS-patisserie | per stuk  1,50
● KAASPLANKJE | 5 kazen van De KaasKampanje | compote | brood 13,00

BITTERBALLEN   7,00
van Holtkamp | rundvlees

RISOTTINI  7,50
paddenstoel | truffel

PADRÓN PEPERS   7,00 
sesamolie | sesam | zeezout

NACHO’S   9,00 
Joekel van Jos-kaas | zure room
guacamole | chilisaus | jalapeño 

PEKINGEEND  13,50
wortel | lente-ui | komkommer
hoisinsaus

GAMBAS AL AJILLO  9,00
brood | knoflookolie | sherry  
rode peper 

SOUTHERN FRIED CHICKEN  8,50
krokante kip | zure room | chilisaus 

ZALMTARTAAR + toast  10,50
gerookte zalm | mierikswortel  
kappertjes | citroen 

GYOZA: BUIKSPEK  9,50
dumplings van buikspek  
sesam-sinaasappelsaus

GOBI PAKORA  8,50
Indiase bloemkooltempura  
garam masala | Indiase salsa

CRISPY HOT TEMPEH  7,50
tempeh | chilisaus | verse satésaus

 Plankjes
BROOD  6,50
kruidenboter | olijfolie | dukkah

JAMÓN SERRANO  9,50
brood | olijven | olijfolie

KAAS 13,00
5 kazen van De KaasKampanje   
compote | brood

CHARCUTERIE  10,50
worsten | ham | brood | olijfolie

KAAS-CHARCUTERIE  18,50
4 kazen van De KaasKampanje  
3 soorten worst | serranoham 
brood | compote | olijfolie

PLATEAU 13  23,00
proeverij van  
verschillende hapjes 

Ons brood wordt geleverd door bakkerij Mama uit Zwanenburg,  
tussen Haarlem en Amsterdam. Om de hoek dus. Deze bakkerij bakt 
vanuit het simpele principe: meel + water + zout. Zonder toevoe-
gingen. Geheel biologisch en met ingrediënten grotendeels uit de  
regio. Dit brood is pure ambacht. En dat proef je!

K A Z E N
Onze kazen halen we bij De KaasKam-
panje. Deze kaaswinkel in Haarlem wordt 
met veel passie gerund door cheese-a-
holic Tim van Laar. Hij reist stad en land 
af op zoek naar de lekkerste kazen, gaat 
enkel voor de allerbeste kwaliteit en is 
een graag geziene gast bij Pand 13. Onze 
Pand 13-kaasplank bestaat uit een wis-
selende selectie van kazen. Ook onze 
mozzarella en Nederlandse kazen komen 
bij Tim vandaan.

DINER 
HoofdTOSTI

SIZZLING
   SKILLETS
OSSENHAAS  24,50
geroosterde ui | champignons 
knoflook-peterselieboter | salade 
cherrytomaat

PIEPKUIKEN  22,50
kleine hele kip | citroenboter 
groentes

BLOEMKOOLSTEAK  19,50
bloemkool | beurre noisette  
dukkah

EXTRA FRITES   4,50

Serranoham
Onze serranoham en een aantal 
van onze worsten zijn rechtstreeks 
afkomstig uit Trevélez in de Alpujarras 
(Andalusië). Al vanaf dag 1 van ons 
bestaan werken we samen met 
Antonio Alvarez, toonaangevend leve-
rancier van de Spaanse jamón. Deze 
tongstrelende ham wordt gemaakt van 
uitsluitend witte varkens en heeft een 
rijpingsproces van tenminste 11 maan-
den. Sinds 1862 is Jamón Serrano 
de Trevélez een beschermde naam. 

KROKET  9,00
2 rundvleeskroketten van Holtkamp | 2 sneetjes brood
UITSMIJTER met 2 ingrediënten 9,50
keuze uit: kaas, ham, bacon, tomaat | +1,00 per extra  
ingrediënt 
EGGS BENEDICT 9,50
2 gepocheerde eieren | hollandaisesaus | keuze uit: ham, 
champignons, zalm (+ 2,00)
CLUB 13  10,50
kip | guacamole | bacon | ei | pico de gallo | sla  
chipotlemayonaise 
CLUB ZALM  11,50
gerookte zalmtartaar | komkommer | ei | pico de gallo    
remoulade | sla

KAAS  6,50 
Stompetoren jong belegen kaas 

HAM & KAAS  7,50 
Stompetoren jong belegen kaas
beenham van slagerij Bood  

MADAM 8,00 
Stompetoren jong belegen kaas 
beenham van slagerij Bood 
gebakken ei  Broodje

WARM

GADO GADO  15,50
rijst | sperziebonen | aardappel | tempeh | ei  
verse satésaus | komkommer | atjar tjampoer 

SALADE LANDAISE  16,50
confit de canard | sperziebonen | mesclun | spek  
aardappel | croutons | vinaigrette 

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. Vraag ons er gerust naar!

WARM
PAND 13-BURGER    17,00
180 gram Black Angus rundergehakt | spek | kaas | sla | gebakken ui  
remoulade | frites | extra: gebakken ei +1,00 
POMPOENRISOTTO met verse parmezaan   17,50
flespompoen | risotto | paddenstoel | geroosterde hazelnoot | rucola

TOT 
16.00 UUR

de hele dag door 
verkrijgbaar

VANAF 17.00 UUR

D e s s e r t

SOEP
VIETNAMESE PHO
kip | noodles | koriander 
limoen | taugé | rode 
peper | 8,00
DAGSOEP 7,00
zie krijtbord

SA
LA

DE
  RISOTTO-(BITTERBALLEN)

LEUK MET 
Z'N 2-EN!

SOEP
VIETNAMESE PHO
kip | noodles | taugé 
koriander | rode peper 
limoen | 8,00
DAGSOEP 7,00
zie krijtbord

DIEET 
WENSEN?
LAAT HET ONS WETEN


