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Huisgemaakte citroentaart of appeltaart met 
verse slagroom of hazelnootschuim v.a              
Warme Brusselse wafel met warme kersen 
of verse aardbeien en verse slagroom          
Poffertjes met roomboter en poedersuiker       
Wentelteefjes, ouderwets lekker                            
Vers slagroom ijs van Multi ijs                                 
High Tea, vooraf te reserveren                                     
                                      

Ham en kaas, triple (ook in 3 lagen)                                                                  
Oude kaas, tomaat en bieslook                                                            
Mozzarella, tomaat en pesto (ook in 3 lagen)               
Panini tosti gegrilde kip met kaas en sambal                        
Panini tosti huisgemaakte tonijnsalade, 
oude kaas en ui  
Panini tosti ham/kaas ananas                                                            
Panini tosti brie /peer/walnoot en honing                               
      

€3,00

€7,00

€4,50 
€5,50                            
€2,00  
€23,50 p.p   
   
                                     

€3,70/ €4,50 
€3,90 
€4,10/ €4,95
€6,00
€6,00

€5,60
€6,00

   
                                     

Op de koffie bij  De Koningin

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

Jong belegen kaas/oude kaas     
Croquet         
Gehakt, huisgemaakt met mosterd.    
Rosbief, huisgebraden       
Huisgemaakte tonijnsalade    
Warme geitenkaas/ brie met tomaat,
walnoten, honing 
Warme beenham, met mosterdsaus.   
Warme huis gegrilde kip, met tomaat
ui, chilisaus. 
Warm vlees, verwarmde fricandeau 
met satésaus.    

Vorstelijk Belegde Broodjes
Keuze uit versgebakken pistolet wit of bruin, waldkorn,
panini. Glutenvrij (+€0,50) of Koolhydraatarm brood (+€1,75)

€4,00/ €4,60 
€4,60 
€6,25 
€5,75
€5,75
€6,60

€6,35 
€6,75 

€6,35   
   
                                     

Prinsheerlijke Uitsmijters of Omelet 
3 eieren, geklutst of gebakken, wit/meergranen of 
koolhydraatarm brood (+1,75)

Naturel       
Kaas of oude Kaas     
Rosbiet met jonge/ oude kaas  
Beenham/ spek met jonge/ oude 
Omelet  ‘Maxima’ - alle ingrediënten  
   

€6,25 
€7,00/ €7,60
€7,50/€7,95/€8,25
€7,50/€7,95/€8,25 
€9,50   
                                       

Huisgemaakte drankjes
Smoothie, verse jus d’orange
aardbei, perzik en kersen 
Ice tea, groene thee en frambozen 
Ice coffee met een vleugje vanille
Verse muntthee
Verse gemberthee
Verse kaneel-sinaasappel- steranij thee

€4,95

€3,50
€4,25
€2,85
€2,85
€2,85 
   
                                     

Voor de prinsjes en prinsesjes 
Poffertjes/ wentelteefjes
 met roomboter en poedersuiker 
Patat met croquet, kipnuggets of 
frikandelletjes, appelmoes, mayonaise

€4,50/ €5,50

€7,00
   
                                     

Om aan ieders wensen te blijven voldoen, blijven wij 
u graag ook thuis bedienen! Op vrijdagavond van-
af 17:00-19:30 kunt u al het lekkers van de koningin 

blijven bestellen! Uw bestelling kunt u afhalen op de 
Kaasmarkt. Vanaf €20,00 bezorgen wij in Purmerend

 en omstreken. Vraag naar onze bezorgkaart!
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Queens Club Kip waldkornbol met huisgegrilde kip
Queens Club Zalm Italiaanse bol met gerookte zalm
Pan carpaccio met groene kruidendressing of 
truffelmayonaise
Koninginnebol Italiaanse bol met roerei, gerookte 
zalm en crème fraîche
Hors-d’oeuvre gerookte zalm, rosbief, beenham, 
huisgemaakte tonijnsalade en een mini croquet. 
Salade La Reina met huisgegrilde kip
Carpaccio salade 
Croquet Royale 2 rundvlees croquetten op brood
Vegan croquette

Julianaburger klassieke hamburger, met sausjes, 
verse friet en een rijke salade
Beatrix burger truffelburger
Alexander burger krokante kipburger
The Big Vet Vega burger, huisgemaakt op basis van 
biet en feta met smoky whisky saus.
Saté van varkenshaas met huisgemaakte atjar, 
zuur, kroepoek en verse friet
Biefstuk van de haas (200 gr)
Geserveerd met brood en friet.
Duivelse biefstuk van de haas (200 gr)
Gebakken in sambal-boter, geserveerd met brood
Vrijdagavond maaltijd, wekelijks wisselend 

De Kroonjuwelen

€8,95 
€9,75
€9,60

€9,60

€12,25

€12,00
€12,25 
€7,25
€8,00

€13,75 
 
€13,75
€13,75
€13,50

€15,50

€19,75

€19,75

€12,50
 
 

  
  
 
                                     

Huisgemaakte uiensoep met verse bieslook, 
een gegratineerd kaasbroodje en alioli
Huisgemaakte tomatensoep met basilicum, 
crème fraîche en een broodje met aioli

Soepen

€5,95
 
€5,95

   

Bittergarnituren
Gegratineerde ciabatta met 
kruidenboter en kaas
Mandje brood met aioli en tappenade
Bourgondische bitterballen, 6/9 stuks
Vegan Thai Curry bitterballen, 6 stuks
Oude kaasstengels (6 of 9 stuks) 
Borrel mix, warm gemengd (12 of 16 
stuks)  
Canapé zalm (9 stuks)
 Canapé carpaccio (9 stuks)    
 

€3,75

€4,50 
€4,95/€7,50
€6,00
€5,50/€8,25
€12,50/€15,75 

€12,00
€12,00 

   
                                     Specials

Koninklijk Ontbijt, inclusief prosecco, luxe 
broodsoorten, gerookte zalm, roerei, verse jus, 
fruit, diverse vleeswaren en kaas, roomboter 
en koffie of thee naar keuze.    
High Tea, losse theesoorten, sandwiches,
diverse hartigheden en zoetigheden 
Catering, 3 gangen diner in uw eigen paleis 
  

Ook iedere dag te bestellen voor in uw eigen paleisje. Gelieve 2 
dagen vooraf bestellen vanaf 2 personen. Inclusief bezorging

€22,50 p.p 

€18,50 p.p

Prijs op 
aanvraag                                       

Vraag naar onze wisselende weekmaaltijd! Deze is elke 
dag vanaf 16:00 uur te bestellen op ons terras voor 

€12,50. Op vrijdagavond bezorgen we deze ook
in uw eigen paleisje.


