
 

Op de koffie bij  De  Koningin 
Geachte dames en heren, mocht u rekening moeten houden met allergenen,  

vraag naar onze “allergenenkaart”. 
 
Koffie          2,20 
Espresso/dubbel        2,20/3,60 
Cappuccino         2,35 
Koffie ‘’verkeerd’’        2,45 
Cortado          2,20  
Wiener melange        3,60  
Latte Machiatto        2,55 
Caramel koffie met slagroom       3,10 
Chocolade koffie met slagroom      3,10  
Uw koffie naar keuze nóg lekkerder met een shotje koffie siroop 
Caramel, Chocolade, Hazelnoot, Witte chocolade, Vanille   0,35 
Warme chocomel        2,35 
Appelsap         2,40 
Verse jus d’orange klein/ groot      2,45 / 3,55 
Chocomel, Fristi        2,40 
Tomatensap         2,40 
Frisdrank, per flesje        2,40 
Ice tea sparkling/ Ice tea green      2,50 
’n Glas melk of karnemelk       2,20/3,00  
Fles water/sparkling, chaudfontaine 0.75 cl     4,90 
Portie verse slagroom        0,85 
 
Irish coffee         5,95 
met Irish whiskey en verse slagroom 
Spanish coffee         5,95 
met Tia Maria en verse slagroom 
Italian coffee         5,95 
Met amaretto en verse slagroom 
French coffee         5,95 
met Grand Marnier en verse slagroom 
 

Bijzondere Drankjes        

Allen huisgemaakt 
Smoothie, verse jus d’orange, aardbei, kersen, perzik   4,70 
Huisgemaakte ice tea, groene thee & frambozen    2,95 
Huisgemaakte ice coffee, met een vleugje vanille     2,90 
 

Kado-Tip: 
De Koningin verkoopt ook kadobonnen. 



Een kopje thee bij  De  Koningin 
Exclusieve losse theeën, zonder kunstmatige toevoegingen 
  
English Breakfast         2,35 
Earl Grey          2,35 
Zwarte thee met het geliefde Bergamotaroma.  
Bosvruchten          2,35 
Zwarte thee met vlierbes, bramen, frambozen en frambozenblad 
Sencha OP          2,35 
Zachte groene thee 
Rooibos African Summer        2,35 
Rooibosthee met sinaasappelschil, sinaasappel- en maracujastukjes 
Rooibos Zoete Zonde         2,35 
Rooibosthee met rozenblaadjes, frambozen en vanille 
Verse munt thee         2,50 
 

Bij de koffie of de thee 
Gebak,dagelijks vers van onze hofleverancier.       
De citroentaart maakt De Koningin zelf.  
Neem een kijkje in de gebaksvitrine voor het assortiment, vanaf   3,00  
Warme Brusselse wafel, met warme kersen en slagroom    5,50 
Warme Brusselse wafel, met verse aardbeien en slagroom   5,75 
(alleen als de Koningin het warm heeft) 
Apfelstrudel, met slagroom en warme vanillesaus      5,50   
(alleen als de Koningin het koud heeft) 
Poffertjes, met roomboter en poedersuiker      4,10 
Warm saucijzenbroodje        3,25 
Wentelteefjes, lekker ouderwets       4,50  
High Wine, (wijnproeverij),  
3 wijnen & 3 gerechtjes, dagelijks, p.p.      19,50 
High Tea, vooraf te reserveren, p.p.       22,50 
 

Ontbijten bij  De Koningin  

Koninklijk ontbijten.Dinsdag tot en met zaterdag van 9:00 tot 11:00. 11,00  p.p. 
Een kopje koffie/cappuccino/thee 
’n Glas verse Jus d’ orange 
Beenham/Rosbief/Jonge Kaas/zoetigheid 
Een eitje naar keuze, gekookt/gebakken/roerei 
Croissant/Pistolet/zoet brood 
  
Croissant met jam, kaas of ham & kaas      3,75 

Elke zondag geopend vanaf 12:00 uur voor uw  
brunch, lunch, borrel of kopje koffie! 

 

Huiswijnen 
“Zonder wijn eten we, met wijn dineren we”   

          Glas  Fles 
 
 
Witte wijn   
Tedales,Spanje         3,30  14,00 
Fris glas droge witte wijn, Sauvignon Blanc en Verdejo, wit fruit en citrus. 
  



Zoete witte wijn  
St. Sebastian Mainzer Domherr Rheinessen Spätlese, Duitsland 3,30  14,00 
Een zoete wijn met een aangename fruitige en bloemige geur. 
 
Chardonnay          
Tarapaca Sarmientos, Chardonnay, Chili     3,85   18,50 
Een mooie volle witte wijn, 100% chardonnay druif. 
 
Rode wijn           
Alandra tinto, Portugal       3,30  15,00 
Allemansvriendje, een heerlijke rode wijn met zijdezachte tannines. 
Tarani Malbec,Frankrijk        3,85  18,50 
100 % malbec uit de lanquedoc, met een rijp bouquet van rijpe pruimen, 
 kersen en kruiden.Mondvolle wijn met een lange en warme afdronk. 
 
Rosé            
Alandra Rosado,Portugal        3,30  14,00 
Een rose met tinten van aardbei en, gecombineerd met een fris zuurtje. 
Zacht en romig. 
 
Rosado            
Ibañez Rosado Seco, Pinord       3,85   17,50  
Feestelijke licht mousserende rosé wijn. 
 
Prosecco         3,85 
Sherry, Rode port, Vermouth      3,10 
High Wine, 3 wijnen & 3 gerechtjes, dagelijks    19,50 p.p. 
 

Wijnproeverij 
De Koningin verzorgt een aantal keer per jaar een wijn& spijs diner. 

Tijdens deze gezellige avond wordt u verwend met 
5 bijzonder wijnen & 5 bijpassende gerechtjes. 

 
  



 
Bieren 
Swinckels’ 5.3% -van de tap  2,90  Cornet 8.5%   4,50 
Palm 5.2%    3,50   La Trappe Tripel8.0% 4,50 
Bavaria 0.0%    2,50  Bavaria Radler Lemon 2.0% 2,75 
 

Gedestilleerd  

Jonge Jenever, Vieux         3,50  
Tia Maria, Amaretto, Sambuca,Vodka, Grand Marnier, Baileys   4,25 
Bacardi, Cognac, Whiskey        4,25 
 
 

Gezellig blijven hangen in ons 
Paleisje 
De borrelgarnituren van de Koningin 
 

Mandje brood          4,75 
Met diverse smeersels 
Chips & Dip, zoute chippen op mee te dippen in de huisgemaakte dip  2,95 
Portie Ossenworst         4,50 
Met ui en mosterd 
Portie Kaas uit ’t knuisje        4,95 
Jong belegen en oud gemengd 
Koninklijke borrel mix        11,50 
Warm & koud gemengd 
Portie bourgondische bitterballen(6 stuks)      4,50 
Kaasstengels, van oude kaas(6 stuks)geserveerdmet chilimayonaise  6,50 
Canapé Zalm (6 stuks)         7,95 
 Met gerookte zalm en crème fraîche en komkommer 
Canapé Carpaccio(6 stuks)        7,75 
Met carpaccio, truffelmayonaise,pijnboompitjes en rucola 
High Wine, 3 wijnen & 3 gerechtjes, dagelijks     19,50 p.p. 
 
 

Vrijdagavond 
Op vrijdagavond heeft de Koningin een uitgebreide menukaart. 

En een wekelijks wisselende maaltijd voor €11,00. 
Een tafel reserveren is mogelijk. 

Wenst U voor een bepaalde tijd klaar te zijn? 
Geeft U dit vooraf door aan onze hofhouding! 

 
 
 
 

 
De tosti’s van  De Koningin 
Verse tosti’s, wit of meergranen bruin , of panini (+ €1,25)  
 
Ham en kaas          3,45 



Italiaanse salami en kaas        3,45   
Oude kaas, tomaat en bieslook       3,75 
Kaas met ananas of tomaat        3,45 
Brie, peer, pijnboompitjes en honing       3,90 
Geitenkaas, tomaat en honing       3,90 
Mozzarella, tomaat, verse basilicum en pesto     3,90 
Huisgegrilde kip met kaas en sambal       3,90  
Osseworst van Walter, mosterd,ui en kaas      3,90 
Panini tosti            5,25 
met parmaham, rucola, Parmezaanse kaas en courgettes 
Panini tosti          6,15 
met gerookte zalm, rucola, rode ui, en créme fraiche  
 

Soepen   
Huisgemaakt, geserveerd met brood& huisgemaakte aïoli   
 
Uiensoep          4,95  
Met verse bieslook en een gegratineerd kaasbroodje 
Tomatensoep          4,95  
Met basilicum crèmefraîche 
Soep van het seizoen         5,50 
Erwtensoep, alleen als de Koningin het koud heeft    5,75   
               

Voor de kleine prinsjes en prinsesjes 
Poffertjes, met roomboter en poedersuiker      4,10 
Favoriet van Georgina, boterham met      2,00 
pindakaas, hagelslag, jam of kaas  
Patatjes met een          6,75 
Croquet of kipnuggets of frikandelletjes, appelmoes en mayonaise 
Pizza Margerita         9,50 
Wentelteeftjes, lekker ouderwets       3,75  
 

Elke zondag serveert  De Koningin een overheerlijke  
Sunday Brunch Plank 

€17,50 p.p. 
 
 
 
 

Vorstelijk belegde broodjes 
Keuze uit waldkorn of een vers gebakken pistolet wit of bruin,  
panini, ciabatta (+€0,50), glutenvrij- of koolhydraatarm brood (+€1,75) 
 
Spiegelei          3,25  
Jong belegen kaas/oude kaas       4,00/4,35  
Bourgondische rundvlees Croquet       4,00  
Gezond, zeer rijkelijk belegd        5,75  
Gesmolten geitenkaas        5,75   
met tomaat, gecarameliseerde walnoten en honing.  
Gesmolten brie         5,75  
met tomaat, gecarameliseerde walnoten en honing. 
Filet americainindien gewenst met ui en ei.      4,95 
Ossenworst, met mosterdsaus, indien gewenst met ui.    4,95 



Gehakt, huisgemaakt  met  saté saus of mosterd.     5,95 
Rosbief           4,95 
Huisgemaakte krabsalade        5,25 
Huisgemaakte tonijnsalade        5,25 
Huisgemaakte ei truffel salade       5,25 
Warme beenham, met mosterdsaus.       5,50 
Warm vlees, op de plaat verwarmde fricandeau met saté saus.   5,50 
Warme huisgegrilde kip, met tomaat,  ui en chilisaus.    5,50 
 

Prinsheerlijke  Uitsmijters 
Keuze uit wit- of meergranenbruin-,glutenvrij- of koolhydraatarmbrood  (+€1,75) 
Naturel           5,65   
Rosbief           7,30 
(oude) Kaas          7,10/6,60 
Rosbief met (oude) kaas        7,75/7,50 
Beenham of spek  met        7,75/7,50  
(oude) Kaas, meegebakken  
Beenham of spek         6,75   
 

Maximale Omeletten 
3 Geklutste eieren op wit- of meergranen bruin-, glutenvrij- of koolhydraatarm brood  (€1,75) 
Naturel           6,00  
(oude) Kaas          7,50/6,75 
Beenham          7,25  
Beenham of bacon met(oude) kaas, meegebakken    7,50/7,75 
Omelet ”Maxima”,met alle beschikbare ingrediënten    8,75  
 

Kijk	op	www.catering-purmerend.nl	voor	ons	catering	assortiment!	
 
 
 
 

De  Kroonjuwelen    

Bruschetta “Maxima“         7,85 
Romige geitenkaas, gekarameliseerde walnoten, tomaat  en uitgebakken spek. 
Bruschetta “Vitello“          7,85 
Klassieker van De Koningin. Malse fricandeau met een huisgemaakte tonijnsaus. 
Queens Club Kip  een variant op de clubsandwich.     7,95 
Waldkornbol met sla, huisgegrilde kip, spek, tomaat,ei en kerrie mayonaise. 
Queens Club Zalm          8,50 
Italiaanse bol met crème fraîche, sla, kappertjes, rode ui,ei, komkommer en gerookte zalm. 
Pan Carpaccio           7,95 
Warme kruiden panini rijkelijk belegd met carpaccio van ossenhaas,rucola,  
gegrilde groenten, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas. 
Hollandse Garnalen Croquetten        8,20 
2 Croquetten, op twee sneetjes wit brood geserveerd met citroenmayonaise. 
Koninginnebol          8,50 
Italiaanse bol met roerei, gerookte zalm, verse bieslook en crème fraîche.  
Broodje Pulled Porc van Beemsterland Varken      7,50 
Met gesmolten cheddarkaas, uiencompote en koriandermayonaise 
Hors d’oeuvre           11,50 
Gerookte zalm, rosbief, beenham, huisgemaakte krabsalade, mini croquetje 
geserveerd met toast en boter. 



Salade “La Reina”          11,00 
Salade met huisgegrilde kip, uitgebakken bacon, ei, tomaat, komkommer,  
cashewnoten en een milde dressing. 
Salade”Carpaccio”          11,25  
een salade met dungesneden ossenhaas,  gegrilde groenten, pijnboompitjes,  
Parmezaansekaas en een frisse dressing. 
Salade ”Maxima” *          11,50 
een salade met romige milde geitenkaas, uitgebakken spek, tomaat,  
gecarameliseerde walnoten en een honingdressing. *eventueel (V) zonder spek 
Croquet ”Royale”          7,00 
2 Bourgondischerundvlees Croquetten, op 2 sneetjes brood.  
Julianaburger (medium gebakken)        13,50 
Op een zachte bol met sla, tomaat,uitgebakken bacon, rode uienringen,  
mayonaise, ketchup en verse friet.  
Biefstuk van de Haas  (200gr)        18,50 
In roomboter gebakken geserveerd met brood en zijn jus en verse friet. 
Supplement ui & champignons        2,50 
Saté van huisgemarineerde varkenshaas       15,50 
met saté saus, huisgemaakte atjar, zuur, kroepoek en verse friet. 
Supplement verse friet met mayonaise       3,75 
               

Nu ook elke zondag High Tea 
Vooraf te reserveren €22,50 p.p.  

   
 

 
Luxe  Amuses  

 
Een Koninklijke schaal voorzien van luxe Amuses, te bestellen voor in uw eigen 

‘Paleisje’. 
 

De Groene  Dreack, Geserveerd op schaal €54,50 per 50 stuks 
            Canapé Zalm 

Canapé Carpaccio 
Crostini met Vitello Tonato 

Bruschetta Parmaham en mascarponemousse 
Bruschetta oudekaasmousse en vruchtengelei 

 
De Gouden Koets, Geserveerd op schaal €47,50 per 50 stuks 

Gebakken Gamba met een mango-chutney op toast 
Brie met Honing en sud ’n’ sol tomaat 
Crostini met huisgemaakte krabsalade 

Rosbief met huisgemaakte ei-truffelsalade 
 

Beatrix, Geserveerd op schaal €43,50 per 60 stuks 
Gevuld eitje 

Huisgemaakte kipsalade op een crostini 
Huisgemaakte tonijnsalade op een bruschetta 
Rolletje malse fricandeau met filet Americain 

Osseworst van Walter 
Blokjes jong belegen kaas 

 
Amalia, Geserveerd op schaal € 54,50 per 50 stuks 

Rolletje runderrookvlees van biefstuk met ei en een frisse saus 



Komkommer gevuld met een mousse van gerookte makreel 
Crostini met roompaté en bosvruchtengelei 

Crostini met brie, honing, tomaat en gekarameliseerde walnoot 
Steak tartaar van osseworst 

 
Sandwiches van  De  Koningin,  

Geserveerd op schaal €21,50 per 16 stuks 
Sandwich rosbief met huisgemaakte ei-truffel salade 

Sandwich gerookte zalm met crème fraîche, ui en kappertjes 
Sandwich met huisgegrilde kip en bacon 

Sandwich caprese met mozzarella, tomaat en pesto 
 

Kijk op onze cateringsite www.catering-purmerend.nl voor nog meer lekkers! 


