D é

fo n d u e s p e c i a l i s t

Fonduen is gezellig, in alle rust, genieten van lekker eten. U gaart, in de gezellige fonduepan,
vlees of vis zelf aan tafel in, naar keuze, een bouillon of fondueolie. Wij leggen u graag uit welke keuze voor
u en het te kiezen gerecht het beste is. Elk fonduegerecht heeft een, door onze kok, geselecteerd en afgestemd
garnituur. De bij het gerecht van uw keuze behorende sausjes worden apart geserveerd. U kunt zelf keuze
maken uit een saladebuffet gevuld met frisse salade, tomaten, aanvullingen en zo meer. Fijne patates frites
en versgebakken stokbrood komen, zoveel u wilt, op tafel. De, per persoon, afgestemde hoeveelheid vlees
wordt per schaal van 200 of 250 gram geserveerd. Indien u kiest voor een XL-portie dan krijgt u 350 gram.
Alle in onze menukaart genoemde prijzen zijn per persoon. Smakelijk eten.

SOEP & BIJGERECHT
Echte Franse uiensoep
een echte klassieker

€ 6,95

French Unionsoup
a real classic

vleesfondue

200 gram
(klein)

250 gram
(normaal)

Bourguignonne
de klassieke vleesfondue in olie of bouillon
Classic meatfondue in oil or bouillon

Crèmesoep van paddenstoelen (v)
€ 6,95
fluweelzachte soep met verschillende paddenstoelen

Trio
ossenhaas, varkenshaas en kipfilet

€ 20,90

€ 25,00

Kaasbitterbal Victory (per 2 stuks)

Ossenhaas

€ 25,75

€ 29,75

Varkenshaas

€ 20,90

€ 25,00

Kipfilet

€ 19,80

€ 23,50

125 gram

€ 14,75

Creamsoup of Mushrooms

€ 2,70

voorgerechten
€ 5,95

Plank met antipasti

€ 13,75

Chicken breast

Baguette with different liniments

Salade met mozzarella en tomaat (v)
met een huisgemaakte pestodressing

Beef filet
Porc filet

Stokbrood met smeersels (v)
heerlijk huisgemaakt

Selection of antipasti

Mix of beef filet, porc filet and chicken breast

Kinderportie tot 10 jaar
Children's size (10 years)

€ 8,75

Salad Caprese

Bourguignonne XL
350 gram
€ 32,00
Voor de grote eter. Trio van ossenhaas, varkenshaas en kipfilet.

Large size classic trio beef filet, porc filet and chicken breast

Dun gesneden gerookte zalm
lekkere zalm op een frisse salade

€ 12,75

Cocktail van rivierkreeftjes
met een pittige whiskeysaus

€ 12,75

Fondue van Truitje 		
€ 23,10
€ 26,40
Ossenhaas en varkenshaas.
Geserveerd zonder vlees dat vliegt, zwemt, fladdert en huppelt
Meat fondue with beef filet and porc filet.

Carpaccio
Van rund met pesto en Beemster XO

€ 12,75

Bacchusfondue
Een heerlijke rode wijnbouillon met diverse kruiden en een
flinke scheut sinaasappellikeur. Een absolute aanrader!

Salade van gerookte kip
met romige mosterddressing

€ 12,75

Excellent smoked salmon

Cocktail of Crayfish in a spicy cocktailsauce

Thin sliced beef with XO cheese and homemade pesto

Salad of smoked chicken with a dressing of mosterd

Meat fondue in red wine bouillon

Duo van ossenhaas en kipfilet

€ 23,10

€ 26,40

Kipfilet

€ 20,90

€ 24,25

Ossenhaas

€ 26,40

€ 29,75

Duo of beef filet and chicken breast
Chicken breast

Ardennerham met meloen
Smoked ham with melon

€ 12,75

Proeverij van voorgerechten
Tasting platter

€ 12,75

Kleine kaasfondue met stokbrood (v)
Zwitsers of Beemster

€ 9,95

beef filet

Small cheesefondue with baguette
Beemster or Swiss cheese

Onze voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en boter.
Our starters are served with baguette and butter
(v) = vegetarisch.
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons. Dan houden wij hier rekening mee.
When you have an food allergy, please tell us!

kaasfondue

Vegetarische fondue “Tempura” (v)				
€ 21,50
Diverse groenten en vers fruit in bierbeslag (in de olie).

Vegan fondue with Tempura Batter made of beer.
Selection of fresh fruits and vegetables made in oil

Kinderfondue tot 8 jaar				
jaar
Kip, knakworstje en frikandelletjes

€ 10,25

Kids fondue of chicken, sausages and mini frikandel ('till 8 years)

Alle vleesfondues worden geserveerd met diverse sausjes, stokbrood en
frietjes. Ook kunt u gebruik maken van onze saladebar tijdens uw fondue.
All of the fondues are served with various sauces, French baguette and
pommes frites. You can also use the salad bar while eating your main
course
250 gram 300 gram
(klein)
(normaal)

Originele Alkmaarse kaasfondue (v)
Dit is de kaasfondue gemaakt naar eigen recept van de kazen uit de polder. Beemster Jong en Vlaskaas

€ 20,35

€ 24,25

Toscaanse Kaasfondue (v)
Kaasfondue met verse tomaten en zongedroogde tomaten

€ 23,10

€ 26,95

Duivelse Alkmaarse Kaasfondue (v)
Pittige lenteui en sambal

€ 23,10

€ 26,95

Alkmaarse Kaasfondue Victorie (v)
Met spaanse peper

€ 23,65

€ 27,50

Zwitserse Kaasfondue (v)
Originele klassieke kaasfondue met Emmenthaler en Gruyere met witte wijn en Kirsch gemaakt

€ 23,65

€ 27,50

Alkmaarse Kaasfondue met Truffel

€ 23,65		 27,50

Alkmaarse Geitenkaasfondue

€ 23,65		 27,50

Met Alkmaars Blauw als topping + €2,80
Original Alkmaar Cheesefondue The local cheesefondue made of our local Dutch cheese.
With extra topping of Alkmaars Blauw + € 2,80

Cheesefondue Italian Style Cheesefondue with fresh tomatoes and sundried tomatoes

Alkmaar Devil cheesefondue Spicy spring onion and sambal

Cheesefondue Alkmaar Victory Red pepper

Swiss Cheesefondue The original Swiss fondue with Emmenthal and Gruyere Made with white wine and Kirsch
Cheesefondue Alkmaar with Truffle
Cheesefondue Alkmaar Goat

Kinderportie kaasfondue (v) tot 10 jaar			

€ 14,75

Schotel met vleeswaren voor bij de kaasfondue			
kaasfondue

€

Kids size (10 years)

Dish of fine cold cuts

4,95

Onze kaasfondues worden geserveerd met stokbrood, aardappeltjes, fruitsalade en groentegarnituur. fondue specialiteiten Voor min. 2 personen. Prijzen per persoon.
All cheesefondues are served with vegetables, baguette, potatoes and fruitsalad Fondue specials for minimal 2 persons. Prices per person

Groepsuitje op maat?
Bij binnenkomst een koffie/thee compleet met huisgemaakte zoet op een etagère. Daarna gevolgd met een wandeling door
het oostelijk stadsdeel. Eventueel uit te breiden met een rondvaart of een bezoek aan het Kaasmuseum (niet bij de prijs
inbegrepen). Vanaf € 27,50 per persoon. Graag maken we voor u een prijsopgave voor uw uitje met familie en/of
collega’s of vrienden.
Een feestelijke lunch?
Wij kunnen een heerlijke kaasfondue lunch verzorgen. Bij onze lunch krijgt u een gezellig gevulde tafel met verschillende
broodsoorten, fruitsalade en vleeswaren en frisse salade schotels. Vanaf €20,35 per persoon. Uit te breiden met uw wensen.

fondue specialiteiten

D é

fo n d u e s p e c i a l i s t

Voor minimaal 2 personen. Prijzen per persoon.

Visfondue
€ 28,00
Laat u verrassen door onze visspecialiteiten in fonduebouillon.
De samenstelling van de visfondue is afhankelijk van het meest verse aanbod.		
Fishfondue Be surprised by our selection of fish in special bouillon		

Thaise fondue
Een heerlijke combinatie van vis en vlees in een milde Thaise bouillon. De visschotel varieert en wordt gecombineerd.
met kipfilet en varkenshaas. Er worden diverse Thaise sausjes geserveerd, die zowel zoet als pittig zijn

€ 26,95

Japanse fondue
Gemarineerde ossenhaas en varkenshaas in Japanse sojabouillon.
Zeer smaakvol, maar niet te pittig, geserveerd met diverse Japanse sausjes

€ 28,00

Italiaanse fondue
Deze fondue wordt geserveerd met kipfilet en varkenshaas in heerlijk gekruide tomatenbouillon

€ 25,85

Thai Style fondue Fantastic combi of Fish and meat in a Thai Bouillon. Served withspecial sauces.		

Japanese Style fondue Marinated beef and porc in a soy bouillon, served with special Japanese sauces		

Italian Style fondue Chicken and porc in a tomato bouillon

Warme en koude Tapas met kaasfondue
Met warme en koude tapas

€ 24,25

Fondue Mexicaanse stijl
Gemarineerde vleessoorten in Mexicaanse bouillon. Compleet met guacemole, tomatensalsa en tortillas.
Smaakvolle sausjes zijn natuurlijk onmisbaar bij deze fondue!

€ 28,00

Seizoensfondue
Een fondue die zich aan de jaargetijden aanpast. Vraag uw gastvrouw naar de fondue van het moment.

dagprijs

Cheesefondue and tapas served with warm and cold tapas

Fondue Mexican Style Marinated meat in a tomato bouillon, served with Guacemole, tomatosalsa and tortillachips.

Fondue of the season Ask for the fondue of the season

menu voor twee

menu

Voor minimaal 2 personen. Prijzen per persoon.
Sharing diner for 2 persons. Prices per person

Menu voor de kleine eter / Menu for the small eater
€ 27,50
Cremesoep van paddenstoelen / Creamsoup of mushrooms (v)

of / or

Shared Dining

Uiensoep / Unionsoup
• •		
Vleesfondue 200 gram. In olie of bouillon /
Meatfondue in oil or bouillon

Proeverij tapas / Tasting platter of cold starters

of / or

• •		

€ 33,00

• •		
Warme en koude Tapas met Alkmaarse kaasfondue /
Hot and cold tapas with Alkmaar Cheesefondue

Kaasfondue 225 gram. Alkmaars / Cheesefondue (v)
• •		
Huisgemaakte parfait / Homemade icecream		

Proeverij dessert / Tasting platter of desserts		

Menu de Waagtoren / Menu de Waagtoren
€ 29,75
Salade Caprese afgemaakt met een pestodressing /
Salad with mozarella, tomato and pesto (v)
• •		
Vleesfondue in olie of bouillon / Meatfondue in oil or bouillon

Alkmaarse kaasfondue voorgerecht /

Fondue menu / Fondue menu

of / or
Kaasfondue Alkmaars / Cheesefondue Alkmaar style (v)
• • 		
Huisgemaakte parfait / Homemade icecream
Menu De Fransman / Menu De Fransman
Proeverij van voorgerechten / Tasting platter 		
• •		
Vleesfondue in olie, bouillon of rodewijn bouillon /
Meatfondue in oil, bouillon or redwinebouillon

€ 36,00

€ 38,95

Starter of Alkmaar cheesefondue		
• •		
Fondue Mexicaanse stijl / Fondue Mexican style		

of		
Japanse fondue / Fondue Japanese style 		

of
Thaise fondue / Fondue Thai style		

of		
Visfondue / Fondue with fresh fish		
• •		
Chocoladefondue / Chocolat fondue		

of / or
Alkmaarse kaasfondue / Cheesefondue Alkmaar		
• •		
Grand dessert / Grand dessert

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

Onze kaasfondues worden geserveerd met stokbrood, aardappeltjes, fruitsalade en groentegarnituur.
Alle vleesfondues worden geserveerd met diverse sausjes, stokbrood en frietjes. Ook kunt u gebruik maken van onze saladebar tijdens uw fondue.

Our cheesefondue are served with French bread, potatos, fruit salade and vegetable garnish.
All of the fondues are served with various sauces, French baguette and pommes frites. You can also use the salad bar while eating your main course

