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Gebak, neem een kijkje in onze vitrine    
Warm Saucijzenbroodje, van de banketbakker          
Warme Brusselse Wafel met warme kersen  
en slagroom 
Warme Brusselse Wafel met verse aardbeien  
en slagroom 
Poffertjes met roomboter en poedersuiker       
Wentelteefjes, ouderwets lekker                                                
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                               
      

€3,50 (v.a) 
€3,95
€7,50

€7,50 

€4,50 
€6,00                            
€24,00 p.p   
   

€3,90/ €4,50 
€4,00 
€4,50/ €4,95
€6,65
€6,65

€5,65
€6,65

   
                                     

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.    
Huisgebraden rosbief       
Huisgemaakte tonijnsalade    
Warme geitenkaas of brie met 
tomaat, walnoten, honing 
Warme beenham met mosterdsaus.   
Warme huis gegrilde kip, met tomaat
ui, chilisaus. 
Warm vlees, gegrilde fricandeau 
met satésaus. 
Filet americain van Louman,  
indien gewenst met ei en ui    

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

€4,50/ €4,95 
€5,25 
€6,95 
€6,25
€6,95
€7,50

€6,95 
€7,50 

€6,95 
 
€6,95   

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

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

€6,50 
€7,35/ €7,90
€7,85/€8,30/€8,50
€7,85/€8,30/€8,50 
€9,90   
                                       

Vers gemaakte 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-steranijs thee
Chai Latte 
Biologische appelsap

€4,95

€4,25
€4,25
€2,95
€2,95
€2,95 
€3,70 
€3,60 

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

€4,50

€5,50
€7,00 
 
€6,00
   
                                     

Neem een kijkje in onze vitrine voor het 
wisselende assortiment in gebak

Vraag naar onze wisselende vrijdagavond maaltijd voor  
€ 13,50!  Ook bezorgen wij deze en andere gerechten 
iedere vrijdagavond. Bestellen kan via 06 11 67 86 94.
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Queens Club Kip waldkornbol met huisgegrilde kip, 
spek, gekookt ei, kerrymayonaise salade en tomaat
Queens Club Zalm Italiaanse bol met gerookte zalm, 
komkommer, ei, ui en crème fraîche 
Queens Club Rosbief Italiaanse bol met rosbief, 
ei-truffelsalade, bospaddestoelen, spek en rucola  
Pan carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola,  
groene kruidendressing of truffelmayonaise en  
pijnboompitten 
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, spek, gekookt 
ei, komkommer, tomaat en cashewnoten
Carpaccio salade met groene kruidendressing of 
truffelmayonaise , Parmezaanse kaas en 
pijnboompitten
Croquet Royale 2 rundvlees croquetten op brood
Vegan croquette op een vegan bol*

 
Julianaburger hamburger met spek, tomaat, ui, 
huisgemaakte grill-saus en geserveerd met friet en 
een rijke salade
The Big Vet Vega burger, op basis van biet, feta, 
smokey whisky saus en geserveerd met friet en een 
salade
Saté van varkenshaas met huisgemaakte atjar, 
zuur, kroepoek en geserveerd met friet en een salade
Biefstuk van de haas (200 gr) geserveerd met friet, 
brood, jus en een salade
Duivelse biefstuk van de haas (200 gr)
Gebakken in sambal-boter, geserveerd met friet, 
brood, jus en een salade
Wiener Schnitzel met preisselberen saus geserveerd 
met friet en een salade 
Vrijdagavond maaltijd, wekelijks wisselend 
 
Potten & Pannen, vraag naar wat De Koningin  
deze week nog meer in haar potten & pannen heeft. 

De Kroonjuwelen

€9,95 
 
€11,25
 
€9,95 
 
€10,95

€10,95

€12,50

€12,50
 
€12,75 
 

€7,50
€8,00

 
€14,25 
 

€14,25

€16,75

€21,50

€21,50

 
€15,75 
 
€13,50
(vanaf)

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

Soepen

€6,50
 
€6,50 

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

€4,75 
€5,25/€7,50
€6,00
€5,80/€8,50
€12,75/€15,75 

€12,00
€12,00 

Specials
Ontbijt, dagelijks vanaf 09.00 uur,  
koffie/thee naar keuze, jus d’orange, croissant,  
pistolet, toast, eitje naar keuze, kaas, rosbief,  
ham en jam. Vanaf 2 personen. 
High Tea, vooraf te reserveren, ontvangst  
met glaasje Rosado, losse theesoorten,  
sandwiches, diverse hartigheden & zoetigheden 
High Wine, 3 wijnen en 3 bijpassende  
gerechtjes   
Koninklijke Brunch, vooraf te reserveren,  
ontvangst met glaasje Rosado, sandwiches,  
diverse hartigheden, carpaccio, vitello tonnato
en gerookte zalm 

€12,50 p.p 

€24,00 p.p 
 

€24,00 p.p 

€25,00 p.p
                                       

* De vegan bol wordt gemaakt in een ruimte waar ook 
niet-vegan brood gemaakt wordt. 

Mandje brood, met aioli en tappenade 
Verse friet met mayonaise
   

Extra’s
€4,75 
€3,95
 

Heeft u iets te vieren? In het ‘Hoedje’ zelf of op locatie? 
Een heerlijk diner-buffet, high-tea, diner, receptie of gezellig 

brunchen? De Koningin zorgt ervoor dat Uw viering een 
onvergetelijke wordt! Vraag naar de mogelijkheden of kijk op 

www.catering-purmerend.nl


