Bij de koffie of de thee
Gebak, dagelijks vers. De citroentaart maakt De Koningin zelf.
Poffertjes, met roomboter en poedersuiker
Warm saucijzenbroodje
Wentelteefjes, ouderwets lekker!
Warme wafel met verse aardbeien en verse slagroom
High Tea, vooraf te reserveren, p.p.

Ontbijten bij De Koningin

Vanaf 3,50
4,50
3,75
5,50
7,00
23,50

Koninklijk ontbijten

Woensdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 11:00 € 12,00 p.p.
’n Glas verse Jus d’ orange/Beenham/Rosbief/Jonge Kaas/Zoetigheid/Eitje naar keuze/Croissant/Pistolet

Elke Vrijdag, Zaterdag en Zondag
De tosti’s van De Koningin

Vanaf 17:00 uur. En een wekelijks wisselende maaltijd voor €12,50.

Verse tosti’s, wit of meergranen bruin , of panini (+ €1,60)

Ham en kaas
Ham, kaas en ananas
Oude kaas, tomaat en bieslook
Mozzarella, tomaat, verse basilicum en pesto
Panini tosti Brie met peer en walnoot
Panini tosti Gegrilde kip met kaas en sambal
Panini tosti Huisgemaakte tonijnsalade, oude kaas en ui

3,70
3,90
3,90
4,20
6,00
6,00
6,00

Soepen Huisgemaakt, geserveerd met brood & huisgemaakte aïoli
Uiensoep Met verse bieslook en een gegratineerd kaasbroodje (V, indien gewenst Vegan)
Tomatensoep Met basilicum crème fraîche (V, indien gewenst Vegan)

5,95
5,95

Voor de kleine prinsjes en prinsesjes
Patatjes met een Croquet of kipnuggets of frikandelletjes, appelmoes en mayonaise
Elke zondag serveert De Koningin

Sunday Brunch Plank

7,00

€19,50 p.p.

Vorstelijk Belegde Broodjes
Keuze uit pistolet wit of bruin, waldkorn, panini, glutenvrij (+€0,50) of koolhydraatarm brood (+€1,75)
Jong belegen kaas/oude kaas
4,00/4,60
Spiegelei
3,60
Croquet
4,60
Gesmolten geitenkaas met tomaat, gekarameliseerde walnoten en honing.
6,50
Filet Americain indien gewenst met ui en ei.
5,75
Gehakt, huisgemaakt met saté saus of mosterd.
6,25
Rosbief, huisgebraden
5,75
Huisgemaakte tonijnsalade
5,75
Warme beenham, met mosterdsaus.
6,50
Warm vlees, huisgebraden, verwarmde fricandeau met saté saus.
6,50
Warme huisgegrilde kip, met tomaat, ui en chilisaus.
6,75

Prinsheerlijke Uitsmijters of Omeletten
3 eieren, gekluts of gebakken, op wit- of meergranenbruin- of koolhydraatarm brood (+€1,75)
Naturel
6,25
(oude) Kaas
7,60/7,00
Beenham of spek met (oude) Kaas
7,75/7,50
Beenham of spek
7,50
Omelet ”Maxima”, met alle beschikbare ingrediënten
Uitsmijter Rosbief met (oude) kaas

9,00
7,95/8,00

Vraag naar onze catering-mogelijkheden, voor een gezellig feestje in uw eigen Paleisje!
Of neem een kijkje op www.catering-purmerend.nl

De Kroonjuwelen

te bestellen tot 17:00 uur

Queens Club Kip
een variant op de clubsandwich
Waldkornbol met sla, huisgegrilde kip, spek, tomaat, ei en kerrie mayonaise.
Queens Club Zalm
Italiaanse bol met crème fraîche, sla, kappertjes, rode ui, ei, komkommer en gerookte zalm.
Queensclub Rosbief
Italiaanse bol met ei-truffelsalade, rosbief, spek en rucola
Pan Carpaccio ** Met groene kruidendressing of met truffelmayonaise
Warme kruidenpanini rijkelijk belegd met carpaccio van ossenhaas, rucola,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas.
Koninginnebol
Italiaanse bol met roerei, gerookte zalm, verse bieslook en crème fraîche.
Hors d’oeuvre
Gerookte zalm, rosbief, beenham, huisgemaakte tonijnsalade, mini croquetje
geserveerd met toast en boter.
Salade “La Reina”
Salade met huisgegrilde kip, uitgebakken spek, ei, tomaat, komkommer,
cashewnoten en een milde dressing.
Salade”Carpaccio”
Salade met dungesneden ossenhaas, gegrilde groenten, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas en een frisse dressing.
Salade ”Maxima”
*eventueel (V) zonder spek
Salade met romige milde geitenkaas, uitgebakken spek, tomaat,
gekarameliseerde walnoten en een honingdressing.
Croquet ”Royale” 2 Bourgondische rundvlees Croquetten, op 2 sneetjes brood.
Julianaburger (medium gebakken)
Zachte bol met sla, tomaat, spek, uienringen, mayonaise, ketchup en friet.
Biefstuk van de Haas (200gr) gebakken in de roomboter, met brood en jus
Supplement ui & champignons
Saté van huis gemarineerde Varkenshaas met gebakken ui, friet en kroepoek
Vegan Croquette, geserveerd op een vegan-bol* met mosterd
Vegan Hummus, geserveerd op een vegan-bol*
Een pittige hummus met mango gegarneerd met gekarameliseerde walnoten,
gegrilde paprika en rucola.
Supplement friet met mayonaise

8,75
9,50
8,95
8,95

9,25
12,25

11,80

12,25

12,75

7,25
13,75
19,50
2,50
15,50
8,00
9,50

3,75

Vegan-bol* wordt gemaakt in een ruimte waar ook niet-vegan-brood gemaakt wordt.
Indien wij rekening dienen te houden met allergieën, meldt het ons!

Prinselijke Entrees te bestellen op vrijdag zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur
Carpaccio van ossenhaas Met rucola, gegrilde groenten, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Vitello Tonato Huisgebraden fricandeau met tonijnsaus
Gerookte Zalm Met toast & roomboter
Uiensoep
Met verse bieslook en een gegratineerd kaasbroodje
Tomatensoep Met basilicum crème fraîche

9,75
9,25
11,00
5,95
5,95

Koninklijke Hoofdgerechten te bestellen op vrijdag zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur
Julianaburger Zachte bol met sla, tomaat, bacon, uienringen, mayonaise en ketchup
Wiener Schnitzel met preiselbeeren
Biefstuk van de haas (200 gr) gebakken in de roomboter, met brood en jus
Supplement ui & champignons
Duivelse biefstuk van de haas (200 gr) gebakken in de sambal-boter, geserveerd met brood
Supplement ui & champignons
Saté van de Varkenshaas
Gamba’s Op Spaanse wijze met brood om te dippen
Zalmmootje van De Koningin In de roomboter gebakken met een wittewijnsaus en spek
Broodje Pulled Porc Zachte bol met koriander mayonaise en gemarineerde kool
Maaltijd van de Week Vraagt U naar de maaltijd van deze week
Salade “La Reina” kip, uitgebakken spek, ei, tomaat, komkommer, cashewnoten
Kaasfondue op de Kaasmarkt Huisgemaakt, geserveerd met salade en brood (V)
Vegan Croquette & Friet, Geserveerd op een vegan-bol* met mosterd
Queens Club kip een variant op de clubsandwich.
Een waldkornbol met sla, huisgegrilde kip, uitgebakken spek, tomaat, ei en kerrie mayonaise
Hors d’oeuvre
Gerookte zalm, rosbief, beenham, huisgemaakte krabsalade,
mini croquet, geserveerd met toast en boter

13,75
15,95
19,50
2,50
19,50
2,50
15,50
15,95
16,95
14,50
12,50
11,80
14,50
11,75
8,75
12,25

Vegan-bol* wordt gemaakt in een ruimte waar ook niet-vegan-brood gemaakt wordt.
Indien wij rekening dienen te houden met allergieën, meldt het ons!
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet & salade.
M.U.V. de Vrijdagavond maaltijd, Queensclub Kip, Hors-d'oeuvre, salade La Reina en de Kaasfondue.

Toetjes van De Koningin
Allen met een bol vers gedraaid slagroomijs van onze overburen 
Verse Aardbeien met slagroom
Citroen taart, huisgemaakt
Dame blanche, met warme chocoladesaus

7,00
7,00
7,00

Speciale Koffie
Irish coffee, Spanish coffee, Italian coffee, French coffee

6,95

