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Klaar met eten? 

Geef uw feedback

Allergeneninformatie? 
Vraag ernaar bij onze medewerkers

Vanuit het oogpunt duurzaamheid 
willen we verspilling voorkomen. 

Daarom zijn er foodybags aanwezig.
werkt met duurzame goede vis 
volgens de VISwijzer
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Borrelgarnituur

Bourgondische 
Borrelmaatjes
12 stuks  9,50

Kaas- en worstplankje   
blokjes kaas, gedroogde worst, 
Amsterdamse uitjes, nootjes, grove mosterd  7,85

Vega
kan

Willy Nacho 
tortillachips
met Bandidos cheesesaus uit 
de oven en een salsa van 
tomaat, komkommer en ui  7,50

Rundvleesbitterballen  
10 stuks  5,00

 Vega



Gerechten
Brood 
kruidenboter, tapenade, pittige Heks’nkaas  5,25

Klassieke tomatensoep
focaccia brood, pesto  5,25

Broodje carpaccio
rustiek stokbrood, rundercarpaccio, truffelmayonaise, 
oude Beemster kaas, mesclun  9,25

Uitsmijter 
drie eitjes, beenham, Beemster kaas, 
biologisch brood, frisse salade  8,50

Chick’n Chips
gepaneerde kiphaasjes, kruiden, frites  15,50

Kroket duo
twee bourgondische rundvleeskroketten 
of vleesvrije kroketten, biologisch brood, 
grove mosterd  7,85

Kipsaté schotel 
verse kroepoek, atjar, gebakken uitjes, 
satésaus, frites  12,75

Fish & Chips 
gebakken stukjes vis, remouladesaus, salade, frites  15,75

Schnitzel schotel 
gepaneerde filetschnitzel, gebakken ui en spekjes of 
champignonsaus of peperroomsaus, salade, frites  15,50

Koos Konijn broodtrommel 
gevuld met een kindertosti of 
boterhammen met Nutella en kaas, 
komkommer en Capri-Sun  7,25

tosti
geroosterd focaccia brood, ambachtelijke beenham, 
Beemster kaas  6,75
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Geroosterd focaccia brood

Stevige trek

Vega
kanBurger Deluxe 

of The Blue Butcher 
No Meat
bacon, Beemster kaas, augurk, 
krokant uiennest, klassieke 
burgersaus, frites  15,75

 Vega

Vega
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De broodtrommel 

mag je natuurlijk 

houden!

Kindergerechten
Nagerechten

Tomatensoepje 3,75

Pancake stack
pannenkoekentoren, banaan, chocoladesaus, 
karamel-toffeesaus  8,25

Kindermenu 9,95
met keuze uit:
Pasta bolognese   
Groentenuggets van broccoli en bloemkool*  
Kidsburger (kip)*  
Kroket of frikandel*   
Kibbeling*    
en als toetje een Koos Konijn beker 
gevuld met vanille-ijs of stukjes mango

Heb je al een leuke Koos Konijn beker 

dan mag je een ander cadeautje uitkiezen!

* Geserveerd met frietjes, mayonaise, appel-
moes, snoeptomaatjes en komkommer
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Dame blanche    
vanille-ijs, slagroom, amandelschaafsel, 
chocoladesaus  6,75
   
Stroopwafel dessert     
vanille-ijs, stroopwafelstukjes, karamel-toffeesaus, 
slagroom  6,75
    
Koos Konijn ijsbeker    
met vanille-ijs, discodip en slagroom of 
gevuld met stukjes mango  4,85

Pancake stack
warme kersen, meringue, 
chocoladeschaafsel  8,25

De beker 

mag je houden!
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