Op de koffie bij de koningin
Geachte dames en heren, mocht u rekening moeten houden met allergenen,
vraagt u gerust naar onze “allergenenkaart”.
Koffie
2,20
Espresso
2,20
Cappuccino
2,35
Koffie ‘’verkeerd’’
2,45
Cortado
2,20
Wiener melange
3,60
Latte Machiatto
2,55
Caramel koffie met verse slagroom
3,10
Chocolade koffie met verse slagroom
3,10
Tip: Uw koffie naar keuze nóg lekkerder met een shot koffie siroop
Caramel, Chocolade, Hazelnoot
0,35
Thee,Exclusieve losse theeën, zonder kunstmatige toevoegingen
Verse munt thee
Warme chocomel
Appelsap
Verse jus d’orange
Chocomel, Fristi
Tomatensap
Frisdrank, per flesje
’n Glas melk of karnemelk
Fles water, Sourcy 0.75 cl
Portie verse slagroom

2,35
2,50
2,35
2,40
2,45/3,55
2,40
2,40
2,40
2,20
4,90
0,85

Bijzondere drankjes
Allen huisgemaakt
Verse jus, aarbei, kersen, perzik
Huisgemaakte ice tea, groene thee & frambozen
Huisgemaakte ice coffee, met een vleugje vanille

4,70
2,95
2,90

Bij de koffie of de thee
Gebak

Vanaf

3,00

neem een kijkje in de gebaksvitrine van de Koningin

Poffertjes

4,10

met roomboter en poedersuiker

Citroen taart, met verse slagroom

3,00

uit eigen keuken

Warm saucijzenbroodje
High Tea, vooraf te reserveren p.p.
High Wine
3 wijnen & 3 gerechtjes, Dagelijks vanaf 15:00 uur

3,25
22,50
19,50

Huiswijnen
“Zonder wijn eten we, met wijn dineren we”
glas Fles
Witte wijn

Tedales, Spanje

3,30 14,00

Fris glas droge witte wijn, met veel wit fruit en citrus.

TarapacaSarmientos, Chardonnay, Chili

3,85 18,50

Een mooie volle witte wijn, 100% chardonnay druif

St. Sebastian MainzerDomherr
RheinessenSpätlese, Duitsland

3,30 14,00

Een zoete wijn met een aangenamefruitige en bloemige geur.
Rode wijn

Alandra tinto, Portugal

3,30 15,00

Allemansvriendje, een heerlijke rode wijnmet zijdezachte tannines.

TaraniMalbec,Frankrijk

3,85 18,50

100 % malbec uit de Lanquedoc, met een bouquetvan rijpe pruimen,
kersen en kruiden.Mondvolle wijn met een lange en warme afdronk.
Rosé

AlandraRosado,Portugal

3,30 14,00

Een rosé met tinten van aardbei en, gecombineerd
met een fris zuurtje.Zacht en romig.
Mousserende wijn

IbañezRosadoSeco, Pinord

3,85 17,50

Feestelijke licht mousserende rosé wijn.

Prosecco

3,85 12,50

Een frisse en typische prosecco met een lichte afdronk.
Sherry, rode port, vermouth

3,10

Kado-Tip:
Wij verkopen ook kadobonnen

Elke zondag geopend voor uw Sunday Brunch, lunch, high tea,
kopje koffie, borrel én gezelligheid!

Bieren
Swinckels’ 5.3% -van de tap
Cornet 8.5%
Palm 5.2%
La Trappe Tripel8.0%
Bavaria Radler Lemon 2.0%
Bavaria 0.0%

2,90
4,50
3,50
4,50
2,75
2,50

Gedestilleerd
Jonge Jenever, Vieux
Grand Marnier, Tiamaria, Amaretto,Vodka,Bacardi,
Whiskey

3,50
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 huigemaakt 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)
6,50
Geserveerdmet chilimayonaise
Canapé Zalm (6 stuks)
7,95
Met gerookte zalm en crème fraiche 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.

Heeft U iets te vieren?
In het “Hoedje” zelf, of op locatie?
Vraagt U naar onze brochure!
De Koningin zorgt ervoor dat Uw viering een onvergetelijke wordt!

Koninklijke Entrees
Prinsheerlijke Bruschetta’s8,50 p.p.
Een plateau met bruschetta’s belegd met huisgemaakte krabsalade,
rosbief-ei truffelsalade en tomaat-buffelmozarella
Delizie de la Regina 10,25 p.p.
‘de heerlijkheden van de Koningin’
Carpaccio van ossehaas, VitelloTonato, Gemarineerde Zalm
Geserveerd met bruschetta’s en tapenade

Soepen
Uiensoep

4,75

Gegratineerd met een kaasbroodje, met verse bieslook

Tomatensoep

4,75

Met room en basilicum

Seizoensoep
Erwtensoep(alleen als de Koningin het koud heeft)

5,50
5,70

Pizza van De Koningin
Met verse Parmaham, Parmezaansekaas, rucola en een vleugje olijfolie 12,50

Voor de prinsjes & prinsesjes
(Tot 12 jaar)
Poffertjes,met roomboter en poedersuiker

4,10

Tosti ham/kaas
Favoriet van Georgina, Boterham met

3,25
2,50

pindakaas, hagelslag of jam

Patatjes met een

6,75

Croquet, kipnuggetsof frikadelletjes en mayonaise

Kinderschnitzel

7,50

Met verse frietjes, appelmoes en mayonaise
Pizza Margerita

9,50

Wentelteefje, ouderwets lekker

3,75

Koninklijke Hoofdgerechten
Julianaburger

13,50

Op een zachte bol met sla, tomaat,uitgebakken bacon, rode uienringen,
mayonaise en ketchup

Biefstuk van de haas(200 gr)

18,50

In roomboter gebakken geserveerd met brood en zijn jus
Supplement ui & champignons

2,50
18,50

Duivelse biefstuk van de haas (200 gr)
In sambal boter gebakken, duivels lekker, geserveerd met brood
Supplement ui & champignons

2,50
15,50

Saté van deVarkenshaas
met saté saus, huisgemaakte atjar,
gebakken uitjes en kroepoek

Wiener schnitzel

15,75

Huisgemarineerd, geserveerd met preisselberen

Gamba’s

15,50

Op Spaanse wijze met brood om te dippen

VrijdagavondMaaltijd

11,00

Vraagt U naar de maaltijd van deze week

Kaasfondue op de Kaasmarkt

(V)

14,50

Huisgemaakt, geserveerd met salade enbrood

Stoofvlees & Verse friet

14,50

Huisgemaakt met verse friet en salade
Ragout
Huisgemaakt, geserveerd in een waldcornbol met verse friet

14,00

Zalmmootje van De Koningin

16,00

In de roomboter gebakken met een wittewijnsaus en uitgebakken spek
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet
en een frisse salade.
M.U.V. de vrijdagavond maaltijd en Kaasfondue

Toetje van de Koningin
Citroen taart

4,75

Uit eigen keuken met verse slagroom en vanille ijs

Warme Brusselse wafel

6,00/6,75

Met vanille ijs en warme kersenof aardbeien
(aardbeien,alleen als de koningin het warm heeft)

Dame blanche

6,50

Vanille ijs met warme chocoladesaus en verse slagroom
Wentelteefjes, ouderwets lekker, met een bol vanille ijs

5,75

Specialekoffies
Irish coffee, Spanish coffee, Italian coffee,French coffee

5,95

Feestje?
Kijk op www.catering-purmerend.nl voor de mogelijkheden.

De klassiekers van
De Koningin
Ook mogelijk met glutenvrij- ofkoolhydraatarm brood + € 1,75

Queens Club kip

een variant op de clubsandwich.
Een waldkornbol met sla, huisgegrilde kip, uitgebakken spek,
tomaat, ei en kerrie mayonaise

7,95

Pan Carpaccio

7,95

Warme kruiden panini rijkelijk belegd met carpaccio van
ossenhaas op sla, gegarneerd met gegrilde groenten, pijnboompitjes
en Parmezaanse kaas

Koninginnebol

8,50

Italiaanse bol met roerei, gerookte zalm, bieslook en crème fraiche

Salade “la Reina”

11,00

Rijke salade met huisgegrilde kip, uitgebakken bacon, ei, tomaat, komkommer,
cashewnoten en een milde dressing

Croquet ”Royale”

7,00

2 Bourgondische rundvleesCroquetten op 2 sneetjes brood

Hors d’oeuvre

11,50

Gerookte zalm, rosbief, beenham, huisgemaakte krabsalade,
mini croquet, geserveerd met toast en boter

Supplement verse friet
Supplement salade

3,75
3,50

Waarde Landgenoot,
Heeft U trek in een gerecht van onze lunchkaart?
Vraag er gerust naar!

Prinsheerlijke uitsmijters
Keuze uit wit- of meergranenbruin brood, met 3 eieren

Naturel
Rosbief
(Oude) kaas
Rosbief met (oude) kaas
Beenham of spek (oude) kaas, meegebakken
Beenham of spek

5,65
7,30
7,10/6,60
7,75/7,50
7,75/7,50
6,75

Elke zondag geopend vanaf 12:00 uur!

