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VOOR BIJ DE BORREL 
FINGERFOOD

B o r r e l  /  S n a c k s

Van deze kaart kan niet worden afgeweken / No deviations from this menu
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Bittergarnituur De Hoofdwacht / Appetizers 
Diverse warme snacks
A variety of snacks

Borrelplank De Hoofdwacht / Snack board De Hoofdwacht
Diverse warme en koude snacks
A variety of hot and cold appetizers

Flammkuchen / Tarte flambee
Met crème  fraîche, ui, spek en rucola
With crème fraîche, onion, bacon and rocket

Doritos uit de oven / Doritos from the oven
Met kaas en gehakt
With cheese and minced meat

Cheesy fries met bacon
Cheesy fries with bacon

Bitterballen / Dutch bitterballs

Frikadellen

Kippenpootjes / Drumsticks

Spare ribs

Kaassoufflés / Cheese souffles (Dutch snack with melted cheese inside)

Kaasstengels / Cheese sticks

Yakitori spiesjes / Yakitori skewers

Kipnuggets / Chicken nuggets

Krokante garnalen / Crispy shrimp

Krokante kippendijen / Crispy chicken thighs

Jonge kaas / Young cheese

Old Rotterdam / Old Rotterdam cheese

Plukbrood / Pulled bread
Met aioli, kruidenboter, olijventapenade
With aioli, herb butter, olive tapenade                                                                                     

Porties / Portions

€ 12,50

€ 20,50

€ 12,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,60

€ 4,50

€ 7,50

€ 6,50

€ 5,40

€ 7,50

€ 8,90

€ 5,40

€ 12,20

€ 6,90

€ 6,50

€ 7,50

€ 7,50

Alle porties bevatten 8 stuks · All portions contain 8 piecesUW PARTNER VOOR AL UW RECLAME- EN PROMOTIEMATERIAAL!

Wij zijn een Party & Evenementenverhuurder in de 
breedste zin van het woord. Met een assortiment 
bestaande uit meer dan 20.000 artikelen hebben 
we alles waar u naar op zoek bent. 

Van klapstoel tot LED-Lounge set, buffet- en 
terrastafels, barkrukken, tafelrokken, Plug & Play 
geluidsets,TV & LED-schermen, pagode tenten, 
easy-up tenten of laat u volledig ontzorgen mid-
dels een door ons samengesteld Partypakket.
Ook hebben wij verschillende gespecialiseerde 
afdelingen waar we u op elk gebied kunnen advi- 
seren en begeleiden om uw feest of evenement 
tot een succes te brengen! 

Party- en Evenementenverhuur
‘t Woud 45B | 3232 LN | Brielle
085 30 33 744
info@partyenevenementenverhuur.nl

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Posters, fl yers, banners, vlaggen, spandoeken, stoepborden, visitekaartjes, 
folders, brochures, magazines, QR-stickers en nog veel meer.

Tel. nr 085 30 33 743  |  info@printit24.nl
Alles in uw 

eigen huisstijl!

www.cardprint24.nl

• Uw leukste en meest memorabele       
foto’s gedrukt op een pvc card

• Nooit meer vervaagde foto’s met ezel-
soren in uw portemonnee

• Maar ook: Member Cards, Visitekaartjes en 
Name Badges

Alles voor uw (tuin) feest of evenement!

www.partyenevenementenverhuur.nl

Vanaf
€4,95     

Laagste prijs,hoogste kwaliteit!
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LUNCH

L u n c h

(tot/until 18.00 hrs)

• Keuze uit een wit of bruin pistolet en glutenvrij brood
• Choice of a light or dark baguette and gluten free bread

Luxe belegde broodjes / Luxury sandwiches

Pistolet Kip / Baguette with chicken               €11,50
Met gebakken cajunkip, sla, komkommerlinten, spek en chilimayonaise
With fried Cajun chicken, lettuce, cucumber ribbons, bacon served with chili mayonnaise

Pistolet warm vlees / Hot meat baguette             €9,90
Met fricandeau, rode paprika, ui, gebakken champignons en satésaus
With fricandeau, sweet pepper, onion, fried mushrooms served with saté sauce

Pistolet carpaccio / Baguette with carpaccio                                                                    €12,90
Met Parmezaan, pijnboompitten, rucola, spek en truffel mayonaise            
With parmesan, pine nuts, rocket, bacon served with truffle mayonaise

Pistolet serranoham / Baguette with serrano ham               €10,50
Met roomkaas, rucola en een stroop van balsamico
With cream cheese, rocket served with a balsamic syrup

Pistolet met gegratineerde geitenkaas / Baguette with gratinated goats cheese    € 8.90
Met olijventapenade en walnoten
With olive tapenade and walnuts

Pistolet met makreelsalade / Baguette with Mackerel salad                                           € 9,90
Met basilicumstroop en kerrieolie
With basil syrup and a curry oil

Pistolet belegen kaas / Baguette with young cheese              €6,50
Pistolet oude kaas / Baguette with mature cheese       €7,20
Pistolet eiersalade / Baguette with egg salad      €7,20
Pistolet tonijnsalade / Baguette with tuna salad      €7,90
Pistolet kroket / Baguette with a dutch croquette                €5,90
Pistolet frikandel / Baguette with frikandel                                                                   €5.90
Panini ham kaas  / Panini ham cheese                 €6,90
Panini spek kaas / Panini bacon cheese                 €6,90

Wrap met pulled chicken / Wrap with pulled chicken               €11,90
Met BBQ saus en guacamole
With BBQ sauce and guacamole

Wrap gerookte zalm / Wrap with smoked salmon                €11,90
Met roomkaas, rucola en rode ui
With cream cheese, rocket and red onion

Van deze kaart kan niet worden afgeweken / No deviations from this menu



L u n c h

Van deze kaart kan niet worden afgeweken / No deviations from this menu
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Onze keuken is  geopend van 10.00 tot 22 .00 uur.

HEEFT U 
EEN ALLERGIE? 
MELD HET ONS!

Is het gerecht niet naar wens meld het ons direct 
voor u het heeft genuttigd.

U geeft ons de kans een oplossing te vinden en 
gaat dan alsnog tevreden naar huis.

EET 
SMAKELIJK!
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12-uurtje De Hoofdwacht                    €12,50
Zalm, rundvleeskroket en tomatensoep
Salmon, dutch croquette and a tamato soup

Uitsmijters / Fried Eggs
Naturel / Plain          €6,50
Kaas / Cheese           €7,90
Ham / Ham           €7,90
Ham en kaas / Ham and Cheese        €7,90
Kaas en spek / Cheese and Bacon        €7,90

Pannekoeken / Pancakes
Naturel / Plain                      €6,50
Met stroop en poedersuiker / With syrup and powdered sugar

• Keuze uit een wit of bruin pistolet en glutenvrij brood
• Choice of a light or dark baguette and gluten free bread



L u n c h  -  D i n i e r

Van deze kaart kan niet worden afgeweken / No deviations from this menu
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LUNCH-DINER
Salades / Salads
Caesar salade            €16,90
Sla met kipfilet, ei, krokant spek, ansjovis, croutons en ansjovis vinaigrette 
Lettuce with chicken breast, egg, bacon, anchovy, croutons served with anchovy vinaigrette

Vissalade / Fish salad                   €17,90
Rijkelijk gevuld met forel, gerookte zalm, Noorse garnalen en makreelsalade 
Richly filled with trout, smoked salmon, norwegian shrimp, mackerel, tuna salad  

Salade geitenkaas / Goat cheese salad                 €16,90
Geitenkaas uit de oven, walnoten, gemarineerde watermeloen, appel, honing
Goat cheese from the oven, walnuts, marinated watermelon, apple, honey

Poké Bowl met verse tonijn / Poké Bowl with fresh tuna                                                     €14,90
Met sushi rijst, gember, gebakken uitjes, edamamebonen, wakame, wasabi en sojasaus 
With Sushi Rice, ginger, fried onions, Edamame and wakame, wasabi and soy sauce

Huisgemaakte soepen / Homemade soups
Romige champignonsoep / Creamy mushroom soup
Met brood
With bread

Venkelsoep met Noorse garnalen / Fennel soup with Norwegian Shrimp
Met brood
With bread

Romige tomatensoep met basilicum / Creamy tomato soup with basil
Met brood
With bread

Tom kha kai  
Met brood

With bread

€ 6,90

€ 8,90

€ 6,90

€ 8,90



D i n e r

Van deze kaart kan niet worden afgeweken / No deviations from this menu
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Plukbrood / Pulled bread                      €7,50
Met aioli, kruidenboter, olijventapenade
With aioli, herb butter, olive tapenade

Carpaccio / Beef carpaccio                   €12,50
Met truffelmayonaise, pijnboompitten, spek, parmezaan en rucola
With truffle mayonnaise, pine nuts, bacon, parmesan and rocket

Caprese                        €10,90
Met mozarella, tomaat, pesto en olijven olie
With mozarella, tomato, pesto and olive oil

Serranoham / Serrano ham                                                                                            €12,50
Op een bedje van rucola met galia meloen, rode bessen en balsamicostroop 
Served on a bed of rocket with galia melon, red current, and balsamic syrup 

Gamba’s pill pill / Gambas pill pill                  €14,50
Met brood 
With bread

Sashimi Tonijn / Tuna sashimi                                                       €11,90
Met wakame, wasabi en sojasaus
With wakame, wasabi and soy sauce

DINER
Voorgerechten / Starters

(de hele dag / all day)  



Van deze kaart kan niet worden afgeweken / No deviations from this menu

Alle gerechten worden met friet geserveerd / All dishes are served with fries

Varkenshaas / Pork tenderloin                     € 21,90
Met een mosterd-tijm panade, verse groenten, uitgebakken spek, 
een crème van aardappel, champignons en een rode wijnsaus
With a mustard-thyme panade, fresh vegetables, bacon, a cream of potato, 
mushrooms served with a red wine sauce 

Entrecôte                                             €23,50 
Met verse groenten, een crème van aardappel, kruidenboter en chimichurri 
With fresh vegetables, a cream of potato, herb butter served with  chimichurri.

Rib eye                                   €23,90
Met verse groenten, een crème van aardappel en een rode wijnsaus 
With fresh vegetables, a cream of potato served with a red wine sauce 

Pepersteak / Pepper steak                            €22,50
Met verse groenten, een crème van aardappel en een pepersaus 
With fresh vegetables, a cream of potato served with a pepper sauce
  
Spare ribs            €19,90
Geserveerd met aioli, chilisaus, rauwkost en friet. Keuze uit zoet of pittig
Served with aioli, chili sauce, raw salad and fries. Choice between sweet and spicy

Schnitzel                                              €23,50
Met verse groenten en een champignonsaus
With fresh vegetables served with a mushroom sauce

Saté van varkenshaas / Satay of pork tenderloin        €17,90
Geserveerd met kroepoek, atjar tjampoer, friet en satésaus
Served with prawn crackers, atjar tjampoer, fries and Indonesian peanut sauce

Mega hamburger            €16,90
Met oude kaas, spek, salade en rode ui 
With old cheese, bacon, salad and red onion 

Hoofdgerechten vlees / Main courses meat

DINER (hele dag / all day)  

14 
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D i n e r

Ravioli                    €18,90
Met verse groenten, parmezaan, oesterzwammen, rucola en een truffel roomsaus 
With fresh vegetables, parmesan, oyster mushroom, rocket served with a creamy sauce with truffle

Gegratineerde portobello / Baked Portobello mushroom                                          €17,90
Gegratineerd met geitenkaas, gevuld met groenten geserveerd met een crème van aardappel
Baked with goat cheese, stuffed with vegetables and served with a cream of potato

Citroenrisotto / Lemon Risotto                                                                                      €16,90
Met gepocheerde spinazie, gebakken champignons, crème fraîche en parmezaan
With poached spinach, fried mushroom, crème fraîche and parmesan     
  

Vegetarisch / Vegetarian

Alle gerechten worden met friet geserveerd / All dishes are served with fries

Gamba`s met oosterse saus / Prawns with a oriental sauce                              €22,90
Met citroen risotto, parmezaan en rucola salade       
With lemon risotto, parmesan and a rocket salad

Zeebaars filet / Sea bass fillet         €22,90
Met gebakken coquilles, verse groenten, crème van aardappel, Noorse garnalen 
en een beurre blanc
With fried scallops, fresh vegetables, cream of potato, Norwegian prawns 
served with beurre blanc

Gebakken Zalm / Fried Salmon                                                        €22,90
Met verse groenten, een crème van aardappel en een kruiden beurre blanc
With fresh vegetables, a cream of potato and a herb beurre blanc

Hoofdgerechten vis / Main courses fish

Kindermenu / Kids’ menu (tot 12 jr / until 12 yrs)

Geserveerd met friet, appelmoes en mayonaise /
Served with fries, apple sauce and mayonnaise

Hoofdgerecht keuzes inclusief een kinderijsje                  € 6,50 
Maincourse choices including children’s ice cream

Kindermenu Frikadel / Dutch Meatroll 
Kindermenu Kroket / Dutch Croquette
Kindermenu Kipnuggets / Chicken Nuggets 
Kindermenu Kaassouffles / Cheese Souffles
Kindermenu Pasta met tomatensaus / Pasta with tomato sauce
Kindermenu Spare Ribs
Pannekoek / Pancake               € 6,50 



Nagerechten / 
Desserts

D e s s e r t s
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Van deze kaart kan niet worden afgeweken / No deviations from this menu

Dame blanche           €6,90
Met vanillle ijs, warme chocoladesaus en slagroom
With vanilla ice cream, hot chocolate sauce and whipped cream

Crème Brûlée            €8,90
Met vanille ijs
With vanilla ice cream

Straciatella Bacardi parfait          €9,50
Met nougatine en slagroom
With nougatine and whipped cream

IJscoupe  / Sundae                                                                                                   € 8,90
Met diverse soorten ijs, vers fruit en slagroom
With different kinds of ice cream, fresh fruit and whipped cream

Koffie Speciale koffies

Irish coffee  (Jameson)  € 7,50 

French coffee  (Grand Marnier)       € 7,50 

Italian coffee  (Amaretto)      € 7,50 

Spanish coffee  (Tia Maria)      € 7,50 

DOM coffee  (Dom Benedictine)     € 7,50 

Black Russian coffee  (Vodka en Tia Maria)   € 7,50   

Frangelico coffee  (Frangelico hazelnoot)     € 7,50 

Baileys coffee  (Baileys whiskeycream)    € 7,50 

Rüdesheimer Kaffee  (Asbach Uralt)      € 7,50 

Koffie De Hoofdwacht (Kaneellikeur)     € 7,50

Koffie Kahlúa (Kahlúa)      € 7,50



Frisdrank
Coca Cola  € 2.60
Coca Cola Zero  € 2.60
Chaudfontaine Blauw € 2.50
Chaudfontaine Rood € 2.50
Acqua San Pellegrino Spark  € 5.00
Acqua Minerale Panna € 5.00
Lipton Ice Tea Sparkling € 2.70
Fuze Tea Green  € 2.70
Sprite   € 2.50
Fanta Sinas  € 2.50
Fanta Cassis  € 2.50
Tonic   € 2.70
Bitter Lemon  € 2.70
Rivella   € 2.70
Ginger Ale  € 2.70

Dranken
Power Up Energie € 3.50
Appelsap  € 2.40
Sinasappelsap  € 2.40
Tomatensap  € 2.70
Verse Jus  € 2.90
Fristi   € 2.40
Chocomelk  € 2.40

 

Warme dranken
Koffie   € 2.50
Thee   € 2.40
Verse gember thee € 2.90
Verse munt thee  € 2.90
Espresso  € 2.40

Cappuccino  € 2.70
Koffie verkeerd  € 2.70
Latte Macchiato  € 2.90
Warme chocolademelk € 2.40

Gebak
Appelgebak  € 3.70
Frambozen-kwark € 3.70
Gebak v.d. dag  
Slagroom  € 0.70

Likeur
Licor 43   € 4.60

Tia Maria  € 4.60

Baileys   € 4.60

Frangelico  € 4.60

Sambuca  € 4.60

Drambuie  € 4.60

Dom Benedictine € 4.60

Cointreau  € 4.60

Grand Marnier  € 4.60

Amaretto  € 4.60

Dutch Drop  € 3.50

Passoa   € 4.50

Boswandeling  € 3.90

Safari   € 4.50

Rode Vodka  € 4.50

Malibu   € 4.60

Southern Comfort € 4.80

Rocketshot  € 2.50

Buitenlands 
gedestilleerd
Bacardi White  € 4.50

Bacardi Black  € 4.60

Bacardi 8 Jaar  € 5.50

Bacardi Oakheart  € 4.90

Bacardi Limón  € 4.50

Bacardi Razz  € 4.50

Captain Morgan  Gold € 4.70

Eristoff Vodka  € 4.60

Ketel 1 Vodka  € 5.00

Grey Goose  € 7.80

Bombay Gin  € 4.70

Hendricks Gin  € 7.50

Tequila   € 4.50

Limoncello  € 4.50

Binnenlands 
gedestilleerd
Briels Natje  € 2.50

Jonge Jenever  € 2.60

Oude Jenever  € 3.30

Vieux   € 3.00

Bessenjenever  € 3.30

Berenburg  € 3.40

Schrobbler  € 3.40

Schippersbitter  € 3.00

Jägermeister  € 3.30

Corenwijn  € 3.50

Aperitieven
Martini Blanco / Rosso € 3.50

Port Ruby / White € 3.20

Sherry Medium / Dry € 3.20

Campari   € 4.60

Pernod   € 4.50

Aperol    € 4.50

Whisky
Glenfiddich 12  € 5.90

Four Roses  € 4.70

Tullamore Dew  € 4.80

Johnny Walker Black  € 4.90

Johnny Walker Red € 4.70

William Lawson’s € 4.70

Cutty Sark  € 4.50

Jack Daniel’s  € 5.70

Jack Daniel’s Honey € 5.70

Jameson  € 4.80

The Glenlivet 12  € 6.80

Ballantines  € 4.60

The Famous Grouse € 4.50

Chivas Regal  € 5.70

Dimple   € 5.80

Cognac / Brandy
Remy Martin V.S.O.P. € 5.80

Martell V.S.  € 4.90

Joseph Guy  € 4.60

Armagnac  € 4.80

Calvados  € 5.50

Grappa   € 5.50

Asbach Uralt  € 5.00

 

Alcoholische 
dranken/Spirits

Alcoholvrij
Without alcohol
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Godello Monterrei D.O.
fles € 31.60 

Monterrei ligt in het wijngebied Galicië, in het noord-

westen van Spanje net aan de Portugese grens. In 

Monterrei zijn de winters erg koud en de zomers 

warm en droog. Dit geeft wijnen met veel aroma 

met tonen van geel steenfruit zoals abrikozen, frui-

tig, sappig en gul. De Godello druiven van deze 

Monterrei D.O. zijn op een leistenen ondergrond 

verbouwd, zo ongeveer 500m boven zeeniveau. 

Een druivensoort die eind vorige eeuw bijna niet meer te 

verkrijgen was en nu weer volledig in opmars is.

Steffen Riesling Steillage
fles € 31.10

Een droge, fruitige Riesling met een klein vetje 

uit de steile hellingen van de Moezel. Deze lig-

ging zorgt voor meer rijpheid van fruit, een zuiver

parfum en een sappige smaak met gekonfijte 

ananas, grapefruit en exotische appel met een 

rijpheid die je eerder bij oudere Rieslings zou 

verwachten. Heerlijk om zo te drinken, verbluf-

fend bij pasta met een witte saus of gevogelte 

als fazant.

Scaia Bianca
fles € 35.90

Van de kalkrijke vulkaangrond (Scaia) in de pro-

vincie Verona komen de hand geplukte druiven 

voor deze wijn. Gemaakt van ongeveer 60% 

Garganega en 40% Chardonnay druiven. Bij het 

maken van deze wijn wordt geen enkel houten 

vat gebruikt. Daarom een zeer frisse, fruitige wit-

te wijn met een mooie balans en een prachtig 

Italiaans bittertje in de afdronk. Verrukkelijk als 

aperitief of als goede begeleider van voorge-

rechtjes met vis, groenteschotels en koude gerechten.

Maison Sinnae Excellence
Côte du Rhône Villages
fles € 32.80

Prachtige witte Rhône wijn uit het land van de 

Châteauneuf-du-Pape. De witte wijnen uit dit 

wijngebied zijn helder van kleur met aroma’s van

bloemen en fruit en zijn zeer evenwichtig. 

Harmonieus met een zacht mondgevoel en een

lange mineralige afdronk. Heerlijke eetwijn of 

zomeravond genietwijn.

WIJNEN
Witte wijn

Tini Trebbiano Chardonnay 
glas   € 4,00   fles  € 22,50

Luchtige blend van de Italiaanse Trebbiano 

met globetrotter Chardonnay. De wijn is heer-

lijk fris, met aroma’s van citroenen, appels en 

peren maar ook wat geel steenfruit als zoals 

abrikozen. Zuiver en met aangename zuren. 

Een pure opfrisser.

Kaiserschoppen zoet
glas   € 4,00   fles  € 22,50

Een lekker frisse, toegankelijke en vriendelijk 

zoete witte wijn. Met geuren en smaken van 

meloen, peer en snoepjes. Voor de liefheb-

ber van lichtzoete wijnen, gewoon om zo te 

drinken of met een klein hapje erbij.

Caillou Sauvignon
glas € 4.90 fles € 25.50 

Herkenbaar Sauvignon Blanc met frisse tonen

van groene paprika en asperges. Fruitig

en verkwikkend, met een opvallend zachte

structuur, sappig en doordrinkbaar.

Heritage Chardonnay
glas € 4.90 fles € 25.50

Plezierig drinkbare Chardonnay. Met een 

fijne frisheid, een klein zuurtje en lekker 

fruit, tropisch, citrus en peren. De afdronk 

is zacht en fris.

Duquesa Verdejo
fles € 28.30

Deze wijn is gemaakt van 100% Verdejo af-

komstig van 15 jaar oude wijngaarden uit de 

Rueda. Een complexe en fruitige wijn met 

een knapperige frisheid die zo karakteristiek is 

voor Verdejo. Heerlijk als aperitief of gecom-

bineerd met hapjes, schaaldieren, pasta, wit 

vlees en gevogelte.
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afdronk. Rond, kruidig, fruitig en zacht.

Marqués de Riscal – Rioja Reserva
Prijs per fles € 39.50

Deze intens fruitige wijn van een beroemd en 

klassiek Rioja huis heeft een complex aroma. In 

de smaak subtiele tonen van houtlagering met 

vanilletonen, zoete kruiden en mooi gerijpte tan-

nines. De finale is lang en indrukwekkend.

Rode wijn

Heritage Cabernet Sauvignon
glas   € 4,00   fles  € 22,50
Soepele Chileense Cabernet Sauvignon. 
Donker van kleur, fruitig van geur. Karakteristiek 
met zwoele cassis en rijpe kersen. De smaak is 
soepel en de wijn heeft zachte tannines.

Caillou Malbec
glas € 4.90 fles € 25.50
Op-en-top Malbec! Donker paarsrood en met 
een zwoele geur. Allerlei aroma’s springen het 
glas uit, zoals rijpe pruimen, kersen(jam) en een 
lichte kruidigheid. Vol en romig in de smaak, 
plezierig aangevuld door fijne zuren en zachte
tannine. Lekker bij bijvoorbeeld (vega)burgers.

Montes Reserva Merlot
glas € 4.90 fles € 25.50
Heerlijke Chileense Merlot van wijnhuis 
Montes. De wijn is diep robijnrood van kleur. De 
geur is uitgesproken met veel zwoel rijp fruit 
en op de achtergrond wat kruidigheid (laurier) 
en een pepertje. Een soepel mondgevoel, een 
prima balans en subtiel houtgebruik. Daarom 
zowel heerlijk om zo te drinken maar ook uit-
stekend om iets bij te eten.

Nero Passo
fles € 32.50
De Neropasso wordt gemaakt van Corvinone, 
Corvina en Cabernet druiven. Een deel van 
de druiven die gebruikt worden voor deze 
wijn is gedroogd, dit wordt de ‘appassimento’ 
methode genoemd. Dit is een unieke metho-
de die kenmerkend is voor de productie van 
wijnen uit de Veneto regio en het geeft volle 
maar zwoele wijnen. Dit vind je ook terug in 
deze wijn met tonen van zwarte kersen en 
pruimen compote. Fijn en fluwelig met zachte 
tannine in de afdronk.

Paul Mas Grenache Noir
fles € 24.50
Deze wijn is gemaakt van 100% Grenache. Na 
de oogst rijpt 80% van de wijn op Amerikaans 
eikenvaten en de andere 20% op Frans eiken. Dit 
geeft wijn met een heerlijk fruitig karakter met 
rode bessenjam en pure chocoladetonen in de 
geur. Maar het fruitfeest gaat door in de smaak 
met vlezige rode en blauwe bessen, gekonfijte 
kers, zachte tannines en een klein pepertje in de 

T: 06-82126901
Dorpsplein 1, Oostvoorne

Rosé wijn

Heritage Cabernet Sauvignon rosé
glas   € 4,00   fles  € 22,50

Een jonge en vrolijke rosé. Zeer fruitig, met op de

voorgrond aroma’s van aardbeien en frambozen.

Iets zwoel, goed in balans met de zuren en met

een plezierige afdronk.

Caillou Gamay rosé
glas € 4.90 fles € 25.50

Een soepele, frisse rosé gemaakt van de Gamay

Noir. Geurig rood fruit zoals aalbessen en fram-

bozen. Levendig, droog en met een prettige 

zuurgraad. Al in de 14e eeuw is de Gamay druif 

bekend geworden vanuit het plaatsje Gamay, 

gelegen 10 kilometer ten zuidwesten van de stad

Beaune in de Bourgogne.
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Hertog Jan Pilsener      5,1%   € 3,10 
Hertog Jan Pilsener is een stevig goudblond bier met 

een mooie, dichte schuimkraag, een volle smaak en 

een aangenaam bittere afdronk.

Hoegaarden Wit        5.7%  € 4.30
Pittige koriander en een vleugje sinaasappelschil geven 

Hoegaarden Wit een extreem verfrissend karakter en 

verrassend zachte smaak. 

Hertog Jan Arcener Trippel    8.5% € 4.90
Hertog Jan Arcener Tripel is een degustatiebier van hoge 

gisting met een moutige tot zoete smaak, met een 

zachte bitterheid.

Hertog Jan Weizener           5.7% € 4.80
Hertog Jan Weizener is een verfrissend tarwebier met 

een robuuste volle smaak.

Karmeliet Tripel                    8.4%  € 4.90
Tripel Karmeliet is een Belgisch bier dat in 1996 werd 

gelanceerd. Het is een tripel (8,4% in volume) waarin 

behalve gerst ook tarwe en haver zijn verwerkt. Karmeliet 

is een complex goud- tot bronskleurig bier met een 

romige schuimkraag.

Boulevard Tank 7             8,5%    € 4.80
Tank 7 Farmhouse Ale is een Amerikaans bier van hoge 

gisting. Het is een goudblond bier met tonen van citrus en 

grapefruit. Het bier is volledig uitgegist en heeft daardoor 

een droog karakter.

Brielsch 
Brouwers Gilde 
Een speciaal wisselend 

bier uit Brielle is dus ook 

echt speciaal en voor 

100% Brielsch!  

La Chouffe Blonde  8.0%     € 4,60 
De Kabouters van de Vallei der Feeën houden het 

meest van dit gouden bier. La Chouffe, met zijn licht 

hoppige smaak, toetsen van verse koriander en fruitige 

accenten lijkt wel een toverdrank voor hun levenslust.

Liefmans fruitesse         3.8%      € 3,90 
Liefmans Fruitesse heeft een frisse en fruitige 

smaak met een zoete achtergrond. Deze blend 

van bier gerijpt op echte kersen en natuurlijke 

vruchtensappen heeft een fruitige, zoete smaak en 

wordt geserveerd op ijs. 

Goose Island 312  8,4%   € 5,00
Goose Island 312 Urban Wheat Ale heeft een 

verfrissende, fruitige smaak, een kruidig aroma van 

cascade hop en een vol en romig mondgevoel. 

Texels Skuumkoppe   6.0%  € 4,60
Skuumkoppe heeft een fruitige smaak met 

accenten van amandel en karamel. Dit speciaalbier 

van Texel is een karaktervol donker witbier dat 

smaakt in ieder jaargetijde.  

Leffe Blond      6,6%    € 4.50
Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier waar 

een vleugje bitterheid doorschemert.

Leffe Dubbel/Bruin       6,5%    € 4.50
Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier waar 

een vleugje bitterheid doorschemert.

 



Pils   
Hertog Jan Pilsener (fles) 5.1%  € 3.00
Corona 5.0%  € 5.50
Budweiser 5.0%  € 3.50

Alcoholvrije Bieren   

Hoegaarden Radler 0.0%  € 3.20
Hoegaarden Rose 0.0%  € 3.20
Franziskaner Weissbier 0,5l 0.5%  € 6.50
Leffe Blond 0.0%  € 3.80
Hertog Jan 0.0%  € 2.90

Blond   
   
Uiltje Prima Donna Limoncello 5.0%  € 5.60
Pauwel Kwak (Zwaar Amber) 8.4%  € 4.20
Brugse Zot 6.0%  € 4.50

   
Dubbel/Bruin 
  
Hertog Jan Dubbel 6.6%  € 4.50
Sint Bernardus Pater 6.7%  € 3.90
Sint Bernardus Abt 12 10.0%  € 5.10
Sint Bernardus Prior 8 8.0%  € 4.50
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Tripel   

De Koninck Triple D’Anvers 8.0%  € 4.50
Maredsous Tripel 10.0%  € 4.50
Straffe Hendrik 9.0%  € 5.80
Leffe Tripel 8.5%  € 4.80
Duvel  8.5%  € 4.30
Verboden Vrucht 8.5%  € 4.10
   
   
Weizen/Wit   
Brouwerij Tij ijwit 6.5%  € 4.80

   
   
IPA
   
Jopen Mooie Nel 6.5%  € 5.00
Jopen Hop Zij Met Ons 6.0%  € 5.70
Goose Midway Session 4.1%  € 5.20
brewdog elvis Juice  6.5%  € 5.50
Goose IPA 5.9%  € 5.40

  
   
Fruitbier
   
Hoegaarden Radler 2.0%  € 3.50
Hoegaarden Rosé Bier 3.0%  € 3.90
Belle-vue Kriek 5.1%  € 3.90
   
   
Trappistenbier 
  
Orval 6.2%  € 5.00
Chimay Blauw 9.0%  € 4.80
La Trappe Quadruppel 10.0%  € 4.60
La Trappe Isid’or 7.5%  € 4.50



Take away
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D e  H o o f d w a c h t

Luxe belegde broodjes / Luxury sandwiches

Pistolet Kip / Baguette with chicken                         €11,50
Met gebakken cajunkip, sla, komkommerlinten, spek en chilimayonaise
With fried Cajun chicken, lettuce, cucumber ribbons, bacon served with chili mayonnaise

Pistolet met gegratineerde geitenkaas / Baguette with gratinated goats cheese     €8,90
Met olijventapenade en walnoten
With olive tapenade and walnuts

Pistolet carpaccio / Baguette with carpaccio               €12,90
Met Parmezaan, pijnboompitten, rucola, spek en truffel mayonaise            
With parmesan, pine nuts, rocket, bacon served with truffle mayonaise

Pistolet serranoham / Baguette serrano ham               €10,50
Met roomkaas, rucola en een stroop van balsamico
With cream cheese, rocket served with a balsamic syrup

Wrap gerookte zalm / Wrap with smoked salmon                                       €11,90
Met roomkaas, rucola en rode ui
With cream cheese, rocket and red onion

Voorgerechten / Starters

Plukbrood / Pulled bread          €7,50
Met aioli, kruidenboter, tomatentapenade
With aioli, herb butter, tomato tapenade

Caprese                     €10,90
Met mozarella, tomaat, pesto en olijven olie
With mozarella, tomato, pesto and olive oil

Sashimi Tonijn / Tuna sashimi                             €11,90
Met wakame en sojasaus
With wakame and soy sauce

Carpaccio / Beef carpaccio                   €12,50
Met truffelmayonaise, pijnboompitten, spek, parmezaan en rucola
With truffle mayonnaise, pine nuts, bacon, parmesan and rocket

Hoofdgerechten vlees / Main courses meat

Alle gerechten worden met friet geserveerd / All dishes are served with fries

Spare ribs                     €19,90
Geserveerd met aioli, chilisaus, rauwkost en friet. Keuze uit zoet of pittig
Served with aioli, chili sauce, raw salad and fries. Choice between sweet and spicy

Saté van varkenshaas / Satay of pork tenderloin                  €17,90
Geserveerd met kroepoek, atjar tjampoer, friet en satésaus
Served with prawn crackers, atjar tjampoer, fries and Indonesian peanut sauce

Mega hamburger                     €16,90
Met oude kaas, spek, salade en rode ui 
With old cheese, bacon, salad and red onion

te
l: 0

181-418 393

Graag 
1 uur voor 

afhalen 
bestellen!
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