
DINNER

GERECHTEN
LANDBROOD CARPACCIO    9,5
Runder carpaccio met pesto of truffel mayonaise,  
Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitten en rode ui

LANDBROOD VITELLO TONNATO     10,5
Rosé gebraden kalfsfricandeau met een tonijn mayonaise,
kappertjes en rode ui

LANDBROOD ZALM Á LA SIEN    9,5
Gerookte zalm met wasabi mayonaise, rucola,  kappertjes en rode ui

VAN DOBBEN KROKET  8,5
2 van Dobben kroketten geserveerd op brood

TRUFFEL HOTDOG  8,5
chipolata worst, truffel mayonaise, Parmezaanse kaas en lente ui

PANINI KAAS OF HAM/KAAS 6,5
panini tosti style

PANINI VEGA  6,5
tomaat, mozzarella & pesto

1 1.30 - 16.00

FOCACCIA’S

MYKONOS    8,5
Gekruide warme kip, tzatziki saus, fetakaas en rode ui

ITALIAN 8,5
Gekruide warme kip, rucola, zongedroogde tomaatjes, 
spek en mayonaise

ENTRECOTE 8,5
Dunne biefstuk reepjes, rucola, rode ui, Parmezaanse kaas, 
truffel mayonaise en pijnboompitten (koud gerecht)

GEITENKAAS  7,5
Lauwwarme geitenkaas, gemengde sla, pijnboompitten, 
rozijnen en aardbeiendressing

KIP MACHTIG    8,5
Kip, pesto, rode ui en gesmolten kaas uit de oven

LunchDESSERTS

BANKETBAKKERIJ LIMMEN
al ruim 20 jaar een begrip in Purmerend  

en omstreken

CHEESE CAKE    5,5
APPELGEBAK & SLAGROOM   5
CARAMEL GEBAKJE     5,5

SCROPPINO    8,5
Vers opgeklopte citroen ijs met vodka  
en prosecco  

SCROPPINO 43     9,0
Vers opgeklopte citroen ijs met likeur 43  
en prosecco   

DAME BLANCHE  6,5
slagroomijs met slagroom en chocolade saus  

KINDERTOETJE    5,5
Een beker met ijs en het bekertje mag je houden!    

BITTERBALLEN   8,0
8 bitterballen van ‘van Dobben’

OESTERZWAM BITTERBALLEN  8,5
8 stuks met truffelmayonaise

KAASTENGELS 8,5
8 stuks met chili saus

LUXE BITTERGARNITUUR 12,5
Bitterballen, kaastengels, crispy chicken, 
Iberico kroketjes en tempura gamba’s

SIENTJES NACHO’S     8,5
Nacho’s met gekruid gehakt, fijn gebakken champignons, 
ui, kaas, Jalapeño pepers en diverse sausjes

NACHO’S CHEESE    7,5
Nacho’s met kaas, Jalapeño pepers  en diverse sausjes

BOURGONDISCH PLATEAU    14,5 P.P.
Een heerlijke combinatie van koude en warme 
specialiteiten van vis en vlees, vanaf 2 personen. 
Ook vegetarisch mogelijk! 

Bites 12.00 - 22.00

Een heerlijk Italiaans brood met een zachte structuur

12.00 - 01.00

Genieten maar
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Om te delen Taco’s Sientjes Style
Hieronder vind je een groot aantal gerechten welke zich prima lenen om te delen 
met je tafelgenoten. Wij stellen voor om 2 à 3 gerechten per persoon te bestellen. 

Wanneer dit niet voldoende is, bestel je een extra gerechtje bij. 
(De onderstaande gerechten zijn ook te bestellen als voorgerecht.)

CARPACCIO  10,5
truffel of pesto
Dun gesneden beef met Parmezaanse 
kaas, rode ui, rucola, pijnboompitten 
en truffel mayonaise of pesto

VITELLO TONNATO   10,5
Rosé gebraden fricandeau met tonijn 
mayonaise, kappertjes en rucola

TONIJN TATAKI    14
Rauwe tonijn, kort gegrild met 
gedroogde knoflook, lente ui 
en Japanse ponzu saus

SASHIMI VAN TONIJN    13
Rauwe tonijn geserveerd met 
soja saus en wasabi

BEEF TATAKI    10,5
Dun gesneden ossenhaas met  
gedroogde knoflook, lente ui  
en Japanse ponzu saus

GAMBA’S PIL PIL    9,5
Gepelde grote gamba’s geserveerd 
in een smaakvolle knoflook olie 
met Spaanse pepers

CRISPY CHICKEN  8,0
Gepaneerde kip met wasabi 
mayonaise

IBÉRICO KROKETJES  7,5
Ibérico kroketjes geserveerd  
met truffel mayonaise

MOZZARELLA KROKETJES   7,0
Kroketjes gevuld met mozzarella

GEFRITUURDE                                  8,0
INKTVIS RINGEN
Gepaneerde inktvis-ringen met 
huisgemaakte knoflook saus

IBÉRICO RIB FINGERS      9,5
Heerlijke mals gekruiden
spareribs zonder bot

TEMPURA GAMBA’S 9,5
Met sweet-chilisaus

KIP SATÉ 8,5
Saté van kippendijen met satésaus, 
kroepoek en gedroogde uitjes

GYOZA 
(CLASSIC OF SPICY)     8,5
Gebakken Japanse dumplings 
 gevuld met kruidige kip indien 
 gewenst geserveerd met spicy  
mayonaise

GYOZA VEGA  8,5
Gebakken Japanse dumplings  
gevuld met kruidige groente  
indien gewenst geserveerd met  
spicy mayonaise

JAPANSE OSSENHAAS 10,5
Zachte ossenhaas stukjes met 
warme sojasaus, gedroogde 
knoflook en lente ui

FLAMMKUCHEN TONIJN
NEW YORKSTYLE    15,5
Knapperige dunne bodem  
belegd met verse rauwe tonijn  
en wasabi mayonaise

FLAMMKUCHEN ZALM 
NEW YORK STYLE    9,5
Knapperige dunne bodem belegd 
met met gerookte zalm, ui, 
kappertjes en wasabi

FLAMMKUCHEN CARPACCIO  9,5  
truffel of pesto
Knapperige dunne bodem belegd 
met carpaccio, Parmezaanse kaas, 
rucola, rode ui, pijnboompitten 
en truffel mayonaise

FLAMMKUCHEN MEXICAANS   8,5
Knapperige dunne bodem
belegd met gekruid gehakt, 
ui en champignons

Versgebakken taco’s met een bijzondere verse 
vulling. Ook gemixt te bestellen.

TONIJN    12,5
Tonijn en wasabi mayonaise

ZALM   10,5
Rode ui, kappertjes en wasabi-mayonaise

KIP   11,5
Met hoisin saus 

VEGA    9,5
Tomaat, feta en rode ui

SALADES

THAISE BEEF SALADE   14,5
Een fijne salade met malse beef, rode ui, komkommer 
en een frisse Thaise dressing

GEITENKAAS SALADE      12,5
Een salade met een zacht romige lauwwarme geitenkaas, 
rode ui, honing-aardbeien dressing, rozijnen en pijnboompitten 

CAESAR CHICKEN SALADE   12,5
Een salade met geroosterde kippendijen, tomaat, croutons, spek, 
rode ui, gekookt ei en een frisse caesar dressing

Hoofdgerechten

BURGERS

100% ANGUS BURGER    14,0
Luxe hamburgerbrood met een malse runderburger, 
bacon, cheddar kaas, rode ui, salade en een gebakken ei

TRUFFELBURGER   15,0
Luxe hamburgerbrood met een malse runder truffelburger, bacon,  
Parmezaanse kaas en truffel mayonaise

CHICKEN BURGER     12,5
Luxe hamburgerbrood met een gepaneerde burger van kip, bacon, 
salade en rode ui

OESTERZWAM BURGER   12,5
Luxe hamburgerbrood met een vegetarische burger, salade, 
rode ui en truffel mayonaise

GERECHTEN

HUP-SATÉ   17,5
Saté van kippendijen geserveerd met atjar,  kroepoek en friet

SIENTJES BIEFSTUK     21,5
Mals gesneden biefstuk (200 gram) met een jus
van madeira, ui, champignons en paprika

PASTA GORGONZOLA KIP     14,5
Verse lintpasta met gorgonzola, room, spek, kip, champignons en rode ui

PASTA GORGONZOLA    12,5
Verse lintpasta met gorgonzola, room, champignons en rode ui

SPARE NO RIBS    19,5
Pannetje gemarineerde Ibérico ribben geserveerd met diverse sausjes en friet

T-BONE 500 GRAM 39,5
T-bone van de grill, geserveerd met friet, salade en diverse sausjes

Alle gerechten worden geserveerd met friet of twisters

TRUFFEL FRIET             5
FRIET                               4

TWISTERS                        5
GEZELLIG AAN TAFEL BBQ-EN! 
Gezellig aan tafel bbq-en! 
De BBQ komt met een rijk 
gevulde plateau vlees en vis, 
salades, groenten, friet en sauzen

KAASFONDUE
Geserveerd met worst, 
mini slavinkjes, groente, 
brood & friet

TAPAS BOX SIENTJE
 Een selectie van 7 koude  

en warme gerechten  
geserveerd met truffel friet  

TAPAS BOX OOSTERS
Een selectie van 7 Oosterse 
gerechten van vis en vlees, 

geserveerd met (truffel) friet 
en stokbrood + kruidboter

VANAF 2 PERSONEN | Ook in een vegetarische variant te bestellen

24,5
P.P.

VOOR DE KIDS

KIPSATE MET FRIETJES   9,5

KROKET MET FRIETJES       7,5

FRIKANDEL MET FRIETJES   7,5

CRISPY KIPNUGGETS MET FRIETJES  9,5

24,5
P.P.

17,5
P.P.

STOKBROOD 6,5
Met kruidenboter, 
pata negra ham en olijven

BIJGERECHTEN

     = TIP VAN SIEN  = VEGETARISCH


