Week Menu

Bent u op zoek naar
een geschikte locatie
voor een bijeenkomst,
zakelijk of privé,
dan informeren wij u
graag over de
mogelijkheden.

3-gangen menu

Wij hebben ruimte voor
max. 100 personen (waarvan

32,50

max. 70 personen in één ruimte)

Weekschotel
12,50

Voor de zaalhuur berekenen wij
geen kosten.

Heeft u een dieet of allergie laat ons dit dan weten. De chef houdt hier, wanneer mogelijk,
natuurlijk rekening mee.
•••
Indien uw gezelschap groter dan 10 personen is, overleggen wij graag met u om een keuzemenu
samen te stellen.
•••
Voor wifi logt u in bij Kinderdijk gasten met als wachtwoord: kinderdijk361
•••
De keuken is geopend van 12.00 tot 21.00 uur. Het restaurant van 11.00 tot 22.00 uur.

Hotel Kinderdijk
West-Kinderdijk 361
2953 XV Alblasserdam
www.hotel-kinderdijk.nl
reservering@hotel-kinderdijk.nl
facebook.com/HotelRestaurantKinderdijk
078-6451497

Boerenbrood wit / bruin
Oude kaas, honingmosterdsaus, rode ui, augurk, kappers, rucola (V)
12-uurtje van de molenaar, kopje soep, brood met gebakken ei, kroket, ham en kaas
Twee kroketten rundvlees, met mosterd
Uitsmijter, van drie eieren met boerenham, kaas en spek
Tosti, ham / kaas
Tosti, brie, rucola, vierseizoenen peper en tomaat
Indische kip, pikante kip, sla, rode ui, taugé, atjar, krokante gebakken uitjes
BLTC sandwich, bacon, sla, tomaat, gegrilde kip, rode ui harissamayonaise
Club sandwich, gerookte zalm, rode ui, ei, komkommer, tomaat, kappertjes, aioli

5,25
12,75
7,25
7,75
3,90
5,50
7,40
7,85
10,25

Salades
Gerookte zalm, rode ui, kappertjes, komkommer, tomaat, sla, kaasstuille
en sesamdressing

11,50

Ceasar, little gem, bacon, crouton, gegrilde kip, anjovis, Parmezaanse kaas
ui, ei en caesardressing (V mogelijk)

Caprese, sla, ui, tomaat, mozzarella, basilicum, balsamicodressing (V)

14,50
7,50

Soep
Soep van het moment
Tomatensoep

4,75
4,25

Starters
Italiaanse bol, met tapenade, aioli en kruidenboter
Carpaccio, truffelmayonaise, cherrytomaat, pittenmix, rucola en Parmezaanse kaas
Gamba’s, in tempurabeslag met wasabimayonaise
Chorizo kroketjes, met frisse salade en vijgencompote
Geitenkaas kroketjes, met frisse salade, honing / mosterd crème (V)

4,75
9,25
9,00
7,80

8,95

Vegetarische gerechten
Gepaneerde knolselderij, gegrilde tahu, rode ui ringen, salade en kruidenolie
Tagliatelle, tomatensaus, basilicum, Italiaanse wok groenten en Parmezaanse kaas
Portobello, gevuld met vegetarisch gehakt, ui en gegratineerd met kaas

13,50
9,50
10,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groenten, salade en huisgemaakte frites tenzij anders vermeld

Vleesgerechten

Hamburger, 200 gr rundvleesburger, burgerbun, sla, ui, augurk, bacon, tomaat, smokey
bbq saus en huisgemaakte frites

Lamskoteletten, drie gemarineerde lamskoteletten, gegrild met rode ui en tzaziki
Biefstuk, 200 gr rundvlees, gegrild met gebakken ui en champignon
Entrecôte, 250 gr rundvlees met groene salade en bearnaisesaus
Saté Ajam, 300 gr kip, pindasaus, atjar, uitjes, basmatirijst, sambalboontjes
Mixed grill, 320 gr vlees, lamskotelet, merqez, entrecôte, beef pattie, smokey bbq saus,
tzaziki

14,50
16,00
16,50
22,00
14,50
22,50

Kalfsschnitzel, 200 gr, met een gebakken ei en een schijfje citroen

16,75

Vis, schaal en schelpdier gerechten
Zalm, teriyaki met bosui uit de oven
Sliptong, groene salade, tartaarsaus en huisgemaakte frites
Gamba’s, sissend heet met tomaat, knoflook en chilisaus

17,50
19,50
10,50

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groenten, salade en huisgemaakte frites tenzij anders vermeld

Supplementen:

Daggroenten
Huisgemaakte frites skin on met mayonaise
Groene salade

3,00
4,00
2,50

Kindermenu ( 12,50)
Voorgerecht: een kopje soep
Hoofdgerecht: patat, biefstukje of hamburger met appelmoes
Nagerecht: kinderbeker met ijs, slagroom en spikkels.

Dessert
Dame blanche, vanille ijs, warme chocoladesaus, slagroom en een kletskopcrumble
Chocolade Moelleux, met crunch, aardbeien sorbet ijs en slagroom
Gegrilde ananas met kokos ijs, chocoladesaus en gemalen kokos
Apfelstrudel met kaneel ijs

6,50
7,50
6,50
7,75

Bij de borrel
Oma Bob’s bitterballen, zes bitterballen met mosterdsaus
Gemengde bittergarnituur, negen stuks met drie verschillende sausen
Gefrituurde inktvisringen, 200 gr inktvisringen met aioli
Vegetarische garnituur, negen stuks: kaaskroketjes, champignonballen
en minigroente loempia

6,20
7,75
6,50
8,50

Dranken

Port / Sherry / Vermouth

Koffie en thee
Koffie / espresso / thee
Cappuccino / Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Verse Muntthee
Warme Chocolademelk met slagroom
Irish / Spanish / Italian coffee

2,30
2,50
3,20
3,20
2,60
5,50

Lekker bij de koffie
Appelgebak
met slagroom

2,50
2,90

4,50
5,00
4,50
3,00

Binnenlands gedestilleerd
Jenever, jong of oud
Corenwijn
Beerenburger
Jagermeister
Vieux
Coubergh

2,60
2,70
2,50
2,70
2,50

Buitenlands gedestilleerd

Frisdranken
Coca cola / light / zero
Fanta orange / cassis
Sprite / Rivella
Chaudfontaine 250 ml
Chaudfontaine
Schweppes ginger ale / tonic /
bitter lemon
Lipton ice tea sparkling / ice tea green
Appelsap / tomatensap
Verse jus d’orange
Fristi / Chocolademelk

Port, wit of rood
Sherry, medium
Campari
Martini bianco of rosso

2,30
2,30
2,30
2,30
4,55

Gordon’s gin
Smirnoff vodka
Malibu
Tequilla Souza

3,60
3,60
3,50
3,60

Likeuren
2,30
2,40
2,40
3,30
2,30

Isolabella Sambuca
3,50
Cointreau / Amaretto
4,10
Bailey’s Irish cream / Grand Marnier 4,10
Tia Maria / Licor 43
4,10
Safari / Bacardi
3,50
Fiorito Limoncello
3,90
Drambuie
5,80

Bier
Bier van het seizoen (informeer bij bediending)
Heineken pilsener fluitje of vaas
2,45 / 3,60
Heineken 0.0%
3,25
Amstel Radler of Radler 0.0%
3,25
Affligem blond / dubbel / triple
4,30
Desperados
4,70

Whiskey
Jameson’s Irish whiskey
Johnnie Walker Red label
Chivas Regal
William Lawson 13 years Scotch
Four roses / Jack Daniels

4,30
4,80
5,10
5,10
4.60
Aberfeldy 12 years Highland single malt 5,80

COGNAC EN CALVADOS
Martell
Busnel Calvados V.S.O.P.

4,75
4,50

