
D é  f o n d u e s p e c i a l i s t

B i s t r o  K a a r t

Pannetje gestoofde vis met wittewijnsaus Pannetje gestoofde vis met wittewijnsaus € 24,75

Heerlijke visfilets en gamba’s

Poched filets of fish in white wine sauce

Kogelbiefstuk 200 gr met kruidenboter of Stroganoffsaus Kogelbiefstuk 200 gr met kruidenboter of Stroganoffsaus € 24,00

Geserveerd met salade, groente en wedges

Steak with garlic butter or sauce Stroganoff

Saté van kip met friet en een frisse salade Saté van kip met friet en een frisse salade € 17,75

Marinated chicken, peanut sauce and pommes frites.                     

Saté van varkenshaas met friet en een frisse saladeSaté van varkenshaas met friet en een frisse salade € 18.75

Marinated porc, peanut sauce and pommes frites.               

Schnitzel met friet en een frisse salade.  Schnitzel met friet en een frisse salade.  € 15.25

Classic Schnitzel, pommes frites and salad.                   

Mixed grill 300 gr met diverse sausjes.  Mixed grill 300 gr met diverse sausjes.  € 27,25

Mix van rundvlees, kip en varkenshaas

Mix of beef, chicken and porc (300gr) with a variety of sauces

Alkmaarse kaasfondue 300 gr. Alkmaarse kaasfondue 300 gr. € 24,25

Gemaakt van onze lokale kaas geserveerd met brood,

groente om te dippen en een fruitsalade.                                                                                         

Original Alkmaar cheese fondue, vegetables, baguette and fruitsalad. 

Alkmaarse kaasfondue met warme en koude tapas.  Alkmaarse kaasfondue met warme en koude tapas.  € 24,50

Laat je verrassen met deze combi!

Vanaf 2 personen. Prijs per persoon                                  

Tapas and Alkmaar cheese fondue, a special combi!

heeft u een voedselallergie? Meld het ons. Dan houden wij hier rekening mee.   
When you have an food allergy, please tell us!



D é  f o n d u e s p e c i a l i s t

L u n c h k a a r t
Huisgemaakt gebak, vraag naar de smaak,  Huisgemaakt gebak, vraag naar de smaak,  € 4,50
homemade pastry please ask for flavour. 
Pannenkoek naturel.  Pannenkoek naturel.  € 7,00
Pancake with sugar and syrop
Pannenkoek Nutella.  Pannenkoek Nutella.  € 8,50
Pancake Nutella
Pannenkoek Beemsterkaas.  Pannenkoek Beemsterkaas.  € 9,50
Pancake Beemstercheese
Pannenkoek spek.  Pannenkoek spek.  € 9,50
Pancake bacon
Pannenkoek Spek/Beemsterkaas.  Pannenkoek Spek/Beemsterkaas.  € 11,00
Pancake bacon and Beemster cheese
Stokbrood Beemsterkaas.  Stokbrood Beemsterkaas.  € 10,25
Baguette Beemstercheese
Stokbrood Beenham en mosterdmayo.  Stokbrood Beenham en mosterdmayo.  € 10,25
Baguette with excellent ham and musterdsauce
Stokbrood Carpaccio en BeemsterXO.  Stokbrood Carpaccio en BeemsterXO.  € 12,95
Baguette with carpaccio of beef and Beemster XO 
Stokbrood gerookte zalm en roomkaas.  Stokbrood gerookte zalm en roomkaas.  € 12,95
Baguette smoked salmon and creamcheese
Tostie’s vanaf Tostie’s vanaf € 4,50
ClubClub sandwich met kipfilet tomaat en bacon sandwich met kipfilet tomaat en bacon € 11,95
Baguette smoked salmon and creamcheese 
Beemsterkaasfondue in brood met groentespies.  Beemsterkaasfondue in brood met groentespies.  € 10,50
Breadbasket filled with Original Alkmaar cheesefondue and vegetables
Huisgemaakte soep met brood,  Huisgemaakte soep met brood,  € 9,50
Keuze uit Beemsterkaassoep, uiensoep of paddenstoelensoep.
Homemade soup with baguette. Mushroom, union or cheesesoup
Maaltijdsalade met vlees, vis of vega. Maaltijdsalade met vlees, vis of vega. 
Saladbowl  
Gerookte kip of carpaccio.  Gerookte kip of carpaccio.  € 13,95
Smoked chicken or carpaccio of beef
Rivierkreeftjes en zalm.  Rivierkreeftjes en zalm.  € 13,95
Crayfish and salmon
Vegetarische of veganistische.  Vegetarische of veganistische.  € 11,95
Vegetarian or Vegan

VOOR BIJ DE BORRELVOOR BIJ DE BORREL
Antipasti plank, verschillende hapjes en smeersels.   Antipasti plank, verschillende hapjes en smeersels.   € 13,75
Antipasti on wood, Different bites and bread.  
Warm bittergarnituur. Warm bittergarnituur. 10 stuks   € 11,00 
Warm bites 10 pieces
Portie BitterballenPortie Bitterballen 6 stuks  € 8,00
Portie Kaas Bitterballen Victorie Portie Kaas Bitterballen Victorie € 8,00

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons. Dan houden wij hier rekening mee.   
When you have an food allergy, please tell us!


