Kies uit onze menukaart
3-gangen:
Brood/Soep/uit de oven - Hoofdgerecht - Dessert 26
3-gangen:
Voorgerecht - Hoofdgerecht - Dessert 28,5
4-gangen:
Brood/Soep/uit de oven - Voorgerecht - Hoofdgerecht - Dessert 34,55
Om extra te bestellen

Brood - Verse Soep - Uit de oven 7
Plankje brood met diverse lekkere dips
Toscaanse tomatensoep V
Harderwijker vissoep met paling
Pompoensoep V
Mosseltjes met ui, knoflook, tomaat en oude Beemster kaas
Paddenstoelen met knoflook, tuinkruiden en oude Beemster kaas V

Voorgerechten 9,5
Bonbon van gerookte zalm met frisse krabsalade
Gerookte paling en zalm op toast supplement € 3,5
Rundercarpaccio met oude Beemster kaas, pesto en pijnboompitjes
Salade geitenkaas met zongedroogde tomaatjes,
honing mosterd dressing en pittenmix V

Hoofdgerechten 17

Gepofte aardappel met aïoli
Gepofte aardappel kruidenboter
Verse frieten klein
Verse frieten groot
Verse groenten klein
Verse groenten groot
Side salade klein
Side salade groot

Champignonroomsaus, pepersaus,
vissaus of pindasaus
2,9
Gebakken uien, champignons,
paprika en/of spekjes
2,9
Zaanse mayonaise, aïoli,
Chilisaus, ketchup
1

Langzaam gegaarde kabeljauw met schuimige vissaus
Stoverij uit de Noordzee, diverse vis, schaal- en schelpdieren in saffraansaus
Sliptongetjes in roomboter gebakken supplement €3,5
Boerenschnitzel met gebakken champignons, paprika, uitjes en spekjes
Runderbiefstuk met champignonroomsaus of pepersaus
Saté van scharrel kippendijtjes met huisgemaakte pindasaus en kroepoek
Spareribs, met 2 sausjes supplement €3,5
Lasagne met groenten van het seizoen en oude Beemster V
Huisgemaakte pompoentaart met pitten en gorgonzola V
Dutch Weedburger V

Hoofdgerechten worden geserveerd
met passend garnituur.

Onze huiswijnen
wit, rood of rosé

Dessert 7
Sorbet, vanille-ijs, vruchtjes, aardbeiensaus en slagroom
Dame Blanche, vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom
Warm Appelgebak met vanille-ijs en slagroom
Cheececake met rode bosvruchten en vanille-ijs
Crème brûlée
Koffie/thee compleet met bonbons, likeur en slagroom
Mousserende wijn
Segura Viudas Cava Brut Reserva, Spanje
Piccolo 9,5 - Fles 35
Witte wijnen
Beranger Picpoul De Pinet Blanc, Frankrijk 25
Clomanet Chardonnay Viognier, Frankrijk 25
Kaltern Pinot Grigio, Italië 32,5
Sancerre Guy Saget, Frankrijk 37,5

3,9
3,9
2,9
4,9
2,9
5,5
2,9
5,5

Glas - 3,80
Karaf 0,25 - 7,50
Karaf 0,50 - 14,00
Karaf 0,75 - 19,50

Rosé
Gris Blanc, Frankrijk 25
Rode wijnen
Santa Ana eco Malbec, Argentinië 25
Carmenere Reserva Estate Edwards, Chili 25
Muriel Rioja Crianza, Spanje 25
Clomanet Merlot Cabernet Rouge, Frankrijk 25

Lunch

Hapjes

(12:00 – 17:00)

(12:00 – 22:00)

Markerwaard special lunch 16,5 p.p.
(vanaf twee personen)
Smullen van een etagère met diverse soorten gerookte vis,
schaal- en schelpdieren, vissalades, gekookt scharreleitje,
diverse vleeswaren en kaassoorten. Geserveerd met breekbrood, kruidenboter en aïoli.
Inclusief ½ liter huiswijn 12,00 extra (voor 2 personen)

Soepen
Verse pompoensoep V
Harderwijker vissoep met paling
Toscaanse tomatensoep V

7
7
7

Sandwiches
Royaal belegde sandwiches, geserveerd op brood gebakken
door onze warme bakker, kies uit meergranen of maïs.
Oud Hollands, oude Beemster kaas, sla,
walnoten en mosterd V
Geitenkaas, sla, walnoten en honing V
Ambachtelijk gerookte zalm en paling
Carpaccio, oude Beemster, pesto, pijnboompitjes
Gezond, boeren ham, oude Beemster kaas,
zontomaatje, rauwkost en scharrelei

7
8,5
11,5
9,5

5
6,5
6,5
8,5
8,5
8
9
9,5

Maaltijdsalades
Salade geitenkaas, zongedroogde
tomaten, honingmosterd dressing en pittenmix V
Salade carpaccio, oude Beemster kaas, basilicum
vinaigrette en pijnboompitten

7

Koude borrel plank, diverse vlees- en
kaassoorten met kleine augurkjes,
grove mosterd en kerriemayonaise

14,5

Aziatische borrelplank, gefrituurde dim
sum, butterfly garnalen, saté en sausjes

14,5

Kaasplank, een selectie van diverse
soorten kaas, kletzenbrood en vijgenjam

14,5

Van Dobben bitterballen (6 stuks)
met mosterd

6,5

Amsterdams borrelgarnituur, diverse
gefrituurde snacks (9 stuks) met saus

9

Amsterdamse mix, koude en
warme hapjes met saus

14,5

7,5

Warme broodjes en tosti’s
Tosti oude Beemster, boeren ham
Tosti gerookte zalm, kruidenroomkaas
Tosti geitenkaas, honing en zongedroogde tomaat V
Van Dobben kroketjes, twee stuks met Zaanse mosterd
Broodje boerderij, gebakken champignons, paprika,
uitjes, spekjes, gegratineerd met oude Beemster
Uitsmijter van drie scharreleitjes met boeren ham
of oude Beemster
Uitsmijter van drie scharreleitjes met boeren ham
en oude Beemster
Uitsmijter Markerwaard, boerenham, oude Beemster,
gebakken champignons, uien en paprika

Plankje brood met diverse lekkere dips

13,5

Lekker voor bij de koffie
(12:00 – 22:00)

Warme Appeltaart
Appeltaart
Appeltaart met verse slagroom
Appeltaart met een bol vanille-ijs en slagroom

3,8
4,5
5,8

Cheesecake met rode bosvruchten
Bonbon’s en mini madeleines
Verse slagroom

4,8
5
0,7

Poffertjes
poedersuiker en roomboter
poedersuiker, roomboter en slagroom
poedersuiker, roomboter, slagroom, Cointreau

13,5

Pannenkoeken
Kinderpannenkoek
Pannenkoek naturel
Pannenkoek spek
Pannenkoek kaas
Pannenkoek appel
Pannenkoek vanille-ijs en chocoladesaus
Pannenkoek fruit en aardbeien saus
Pannenkoek rode bosvruchten
Pannenkoek ham en oude Beemster kaas
Pannenkoek ui, paprika, spekjes en champignons
Pannenkoek geitenkaas, appel, pijnboompitten en honing
Extra garnituur

5,5
6,5
7,5
7,5
7,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10
10,5
1

4,8
5,5
6,8

