
Burrata salade     13.85
Mozzarella met room, cherry tomaat, 
verse basilicum, granaatappel, komkommer 
en pesto balsamico dressing    
Burrata cheese, cherry tomato, fresh basil, 
pomegranate seeds, cucumber and pesto 
balsamic vinegar

Gerookte zalmsalade 16.00
Gerookte zalm, salade met een gekookt eitje, 
sesam, wakame, komkommer, limoen, rode ui 
en pokedressing
Smoked salmon, salad, egg, sesame, wakame, 
cucumber, lime, red onion and poke dressing

Breekbroodje met ajvar en aioli     5.75
Bread with ajvar and aioli   

Bitterballen (8) 6.50
Dutch Bitterballs with mustard

Oesterzwam bitterballen van GRO  (8)     8.00
Oyster mushrooms bitterballs with mustard

Kip tatsuta (8) 7.75
Japanese style chicken bites with chili sauce

Vegetarische loempia’s (8)  6.50
Vegetarian spring rolls with chili sauce

Kaasstengels (8)  6.50
Cheese sticks with chili sauce

Bittergarnituur (12) 9.00
Mix of bitterballs, spring rolls  
and cheese sticks

Gemengde noten Mixed nuts  4.25

Vlot bacon ’n cheese burger  15.75
Homestyle burger bun, hamburger, katenspek, 
kaas, sla, tomaat, rode ui en komkommer,
geserveerd met dikke friet en truffelmayonaise
Homestyle burger bun, hamburger, smoked bacon, 
cheese, lettuce, tomato, red onion and cucumber, 
served with fries and truffle mayonnaise

Vlot vega burger (kan ook vegan)       15.75
Burger bun, vegan burger, kaas, ajvar, tomaat, 
komkommer en rode ui, geserveerd met dikke friet 
en truffelmayonaise
Green oats vegan burger, cheese, ajvar, tomato, 
cucumber and red onion, served with fries and truffle 
mayonnaise (vegan option possible)

Fish and chips  15.60
Lekkerbekje (MSC) geserveerd met friet, 
mayonaise en een frisse salade
Fried fish (MSC) served with chips, mayonnaise and 
a fresh salad

Sandwich smashed avocado* 11.00
Gerookte zalm, sla en een eitje
Smoked salmon, smashed avocado, lettuce and egg  

Sandwich gezond* (liever vega? dat kan ook) 9.90
Gerookte boerenham, kaas, sla, een eitje en 
truffelmayonaise
Smoked ham, cheese, lettuce, egg and truffle mayonnaise 
(vegetarian option possible)

Sandwich geitenkaas*  9.75
Zachte geitenkaas, sla, granaatappel, 
pompoenpitten en pesto-balsamico
Goat cheese, lettuce, pomegranate seeds, pumpkin
seeds and pesto-balsamic vinegar

Flatbread rillette  9.90
Makreel rillette met kappertjes, dille, 
bosui en limoen
Mackerel rillette with capers, dill, spring onion and lime

Flatbread falafel  9.75
Falafel, hummus, sla, cherry tomaat, bosui, 
granaatappel, rode ui en knoflooksaus
Falafel, hummus, lettuce, cherry tomato, spring onion, 
pomegranate seeds, red onion and garlic sauce
 
Sandwich kroket of vegakroket 9.00
Ambachtelijke rundvleeskroketten of 
vegetarische kroketten geserveerd met mosterd* 
Sandwich with artisan beef croquettes or 
vegetarian croquettes served with mustard

Nacho’s uit de oven   8.75
Tortilla chips met cheddar, tomatensalsa,  
jalapeños, guacamole en zure room
Tortilla crisps with cheddar, tomato salsa,  
jalapeños, guacamole and sour cream

Camembert uit de oven   10.75
Brood, crackers, druiven, cherrytomaten
Oven baked camembert served with bread,  
crackers, grapes and cherry tomatoes

Ortiz canned Sardines (140 gram)    8.50
Met crackers en limoen
With crackers and lime  

Vlotte plank 19.50
Fuet worstje, bitterballen met mosterd, 
boeren brandnetelkaas, makreel rillette, 
gevulde wijnbladeren, gemengde noten, brood en 
crackers met ajvar en aioli
Fuet sausage, bitterballs with mustard, farmers nettle 
cheese, mackerel rillette, stuffed vine leaves, 
mixed nuts, bread and crackers with ajvar and aioli

Elke dag geopend van 9.00 tot 22.00
 Prinsessekade 5L - 06 42 24 22 60

menu

Griekse yoghurt met bio Sneaky cinnamon  7,95
granola, honing, munt en vers fruit 
Greek yogurt with organic Sneaky cinnamon 
granola, honey, mint and fresh fruit 
 
Hangover pancakes   7.75
American pancakes met kaas, spek en dadelstroop 
American pancakes with cheese, bacon 
and date syrup
  
Early Bird  9.50
Ontbijttosti met guacamole,  
ei, katenspek en kaas en een verse jus 
Grilled sandwich with guacamole, egg, 
smoked bacon, cheese and fresh orange juice

van de bakker:        
Ambachtelijke appeltaart 4.25
Artisan Dutch style apple pie   

Worteltaart met walnoten en een vleugje citroen    4.40
Artisan carrot cake with walnuts and a hint of lemon

Taart van het moment    v.a. 4.50
Pastry of the moment 

Slagroom Whipped cream 0.80 
 

Keuze uit waldkorn-spelt of mais vloerbrood 
Served with waldkorn-spelt or cornbread

Tosti gerookte boerenham, kaas, tomaat 5.60
Grilled sandwich with smoked ham, cheese and tomato 
 
Tosti ham kaas  5.60
Grilled sandwich with smoked ham and cheese   

Tosti kaas tomaat of alleen kaas  5.30
Grilled sandwich with cheese and tomato or just cheese                                                                              

Huisgemaakte pomodorisoep   6.50  
met verse basilicum
Homemade pomodori soup with fresh basil  

Soep van het moment; vraag het onze Vlot crew   6.75  
Home-made soup of the moment; please
ask our Vlot crewwilt u reserveren? bel ons op 06 42 24 22 6006 42 24 22 60

   
Heeft u uitgebreidere vragen of wilt u met een groep  
langskomen, mail dan naar info@vlotleiden.nlinfo@vlotleiden.nl  

WELKOM AAN BOORD!
Geniet van deze unieke plek, in een geheel 
glazen vaartuig, omringd door terrassen en 

aanlegsteigers met een weids uitzicht over het 
Galgewater, Molen De Put en de grachten van 
Leiden. Met een gemoedelijke sfeer, streven we 
naar een huiskamergevoel op een schip. Elkaar 

treffen, even bijkletsen, ontbijten, lunchen, 
borrelen of dineren, het kan bij Vlot Grand Café.

Onze duurzame 
bedrijfsvoering is gericht op 

een minimale impact op het milieu. 
We zijn ervan overtuigd dat 
gezelligheid, genieten en 

duurzaamheid elkaar kunnen 
aanvullen.

ONTBIJT / BREAKFAST
9:00-11:30

ZOET / SWEET TOOTH
9:00-21:30

SOEP / SOUP
11:30-21:30

SALADES / SALADS
11:30-21:00

BITES
11:30-21:30

gluten vrij 
gluten free

vegetarisch 
vegetarian

veganistisch 
vegan

BURGERS ‘N FISH
16:30-21:00

OM TE DELEN
TO SHARE
16:00-21:00

LUNCH
11:30-16:00

* Keuze uit waldkorn-spelt 
of mais vloerbrood 

Served with waldkorn-spelt 
or cornbread

Heeft u vragen over de gerechten, raadpleeg de bediening

TOSTI / GRILLED SANDWICH
11:30-16:00


