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Vraag naar onze wisselende weekmaaltijd! 
Deze is elke dag te bestellen op ons terras en in 

ons paleisje voor €12,50. 

Koninklijke Entrees
Carpaccio van ossenhaas met rucola, gegrilde  
groenten, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas
Gerookte zalm met toast en roomboter
Uiensoep gegratineerd met een kaasbroodje,  
en verse bieslook  -  (indien gewenst Vegan)   
Tomatensoep met room en basilicum -   
(indien gewenst Vegan)

€9,00
 
€9,50
€5,95

€5,95

Voor de prinsjes en prinsesjes 
Poffertjes met roomboter, poedersuiker
Panini tosti ham/kaas 
Patatjes met een croquet, kipnuggets,  
frikadelletjes en mayonaise 
Wentelteefjes, ouderwets lekker

(tot 12 jaar)

€4,50
€5,30
€7,00

€5,50 

   
                                     

Koninklijke Hoofdgerechten

Julianaburger, een zachte bol met sla, tomaat,  
bacon, rode ui, mayonaise, ketchup 
Beatrix Burger, met parmaham, Parmezaanse 
kaas en truffelsaus
Big Vet Vega burger, op basis van feta en biet 
met Smokey Whiskey saus 
Biefstuk van de haas (200 gr), in roomboter 
gebakken, geserveerd met brood en jus 
Duivelse biefstuk van de haas (200 gr), in 
sambalboter gebakken, geserveerd met brood
Saté van varkenshaas, met saté saus,  
huisgemaakte atjar, gebakken uitjes, kroepoek  
Vrijdagavond Maaltijd, vraag naar de maaltijd 
van deze week
Zalmmootje van de Koningin, in roomboter 
gebakken met een witte wijnsaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en een frisse salade. 
M.U.V. de vrijdagavond maaltijd, salade Maxima en Hors-d'oeuvre.

Wiener Schnitzel, met preisselberen 
saus 
Salade Maxima, gemarineerde 
geitenkaas bol, walnoten, ui, tomaat, 
spek en een frisse dressing   
(indien gewenst Vegan) 
Hors-d’oeuvre, gerookte zalm, rosbief, 
beenham, huisgemaakte tonijnsalade 
en mini croquetten
Vegan Croquetten, geserveerd op een 
vegan bol* met mosterd  
 *De 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!

€13,75
 
€13,75

€13,75

€19,75

€19,75

€15,50 

€12,50 
 
€16,95

€15,75
 
€13,50

 
 
€12,50

€10,00

Supplement verse friet  
Supplement salade 

€3,75
€3,75



Happerij      ‘ t Hoedje
 van de Koningin

‘Omdat eten meer is dan alleen een maaltijd’

www.hoedjevandekoningin.nl • www.catering-purmerend.nl
Kaasmarkt 3, 1441 BG  Purmerend • T 06 - 11 67 86 94
IBAN: NL60 INGB 0659 5350 17 • BTW nr 818579298 • KvK 37101478

Toetjes van De Koningin

Verse aardbeien met slagroom en  
slagroomijs van Multi ijs
Wafel warme kersen met verse  
slagroom en slagroomijs van Multi ijs
Huisgemaakte citroentaart met  
verse slagroom en slagroomijs van 
Multi ijs
Wentelteefjes met verse slagroom  
en slagroomijs van Multi ijs        
Dame Blanche met warme 
chocoladesaus, notenkrokant en s 
lagroomijs van Multi ijs

Koninklijke specials

Irish coffee met verse slagroom  
Spanish coffee met verse slagroom      
Italian coffee met verse slagroom  
French coffee met Grand Marnier  
en verse slagroom 
Limoncello
Citroentaart of appeltaart 
huisgemaakt met verse slagroom/  
hazelnootschuim
Snoeperijtje, slagroomtruffel, 
bonbon karamel zeezout,   
huisgemaakte citroentaart   
 

€7,25
€6,95  
€6,95
€7,25

€4,50
€3,00  (v.a)

€5,50

€8,50

€8,50

€8,00

€8,00

€8,00       

Cocktails van De Koningin

Spoonbill Cinnamon & Tonic 
Spoonbill Gin, Fever Tree Clemen-
tine tonic, gedroogde sinaasappel, 
kaneel 
Spoonbill & Tom Collins Cocktail 
Spoonbill Gin, limoen, augustera 
en Sprite. 
Queens Bubbels, witte vermouth, 
tonic, jus d’orange, sinaasappel, 
citroen, munt 
Aperol Spritz
 

€9,00

 
€9,00 
 
 
€8,00 
 
 
€8,00 
                              

Bittergarnituren

Gegratineerde ciabatta met 
kruidenboter en kaas
Mandje brood met aioli, tapenade
Bourgondische bitterballen 
6/9 stuks
Vegan Thai Curry bitterballen 
6 stuks
Oude kaasstengels (6/ 9 stuks) 
Borrel mix, warm gemengd  
(12/ 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 

Heeft u iets te vieren? In ‘t Hoedje of op 
locatie? De Koningin zorgt ervoor dat uw 

viering onvergetelijk wordt!


