Van Harte Welkom
Het huidige pand van Hotel Kinderdijk heeft al een horecafunctie sinds sociëteit ‘Ons Genoegen’ er eind
negentiende eeuw de deuren opende. Het woonhuis met café bleef lang bestaan, tot het in de Tweede
Wereldoorlog op last van de Duitsers werd afgebroken. De gemeente besloot later over te gaan tot
herbouw. Het pand kwam in bruikleen bij de familie Van der Valk, die in 1957 eigenaar werd. Nadat de
verkoop in 2006 ging het bergafwaarts en het eens zo roemruchte hotel-restaurant sloot zelfs de deuren.
Dit was een plaatselijke ondernemer en eigenaar van een scheepswerf langs de dijk een doorn in het oog.
Twee jaar geleden besloot hij Hotel Kinderdijk te kopen en na een grondige opknapbeurt te heropenen. Na
heropening van het restaurant in 2016 is in 2017 ook de hotelfunctie weer in ere hersteld. Alle
hotelkamers zijn voorzien van eigen badkamer, televisie en natuurlijk heeft het hele bedrijf “free wifi”.

Lokale producten
Regelmatig wordt de menukaart van Hotel Kinderdijk vernieuwd. De koks verrassen u echter ook graag met
leuke gerechten buiten de kaart om en staan in overleg altijd klaar om speciale wensen in te willigen. Bij de
bereiding wordt voornamelijk met ambachtelijke producten van lokale leveranciers gewerkt.

Iets te vieren
De linkerzijde van het restaurant met zicht op de Noord kan, afhankelijk van de invulling van uw
bijeenkomst worden gereserveerd voor gezelschappen tot vijftig personen. De rechter zijde van het
restaurant is beschikbaar voor gezelschappen van vijftig tot honderd personen met zicht op de molens van
Kinderdijk en op de rivier de Noord. Onder in Hotel-Kinderdijk is onze molenbar met eigen entree. U bent
hier van harte welkom voor een receptie of borrel tot vijftig personen. Wij helpen u graag met het maken
van uw keuze.

KLEINE KAART
Soep van de dag
12-uurtje van de molenaar

€ 5,25

Kopje soep, brood met gebakken ei, kroket, beleg en kopje koffie

€ 13,75

Uitsmijter van drie eieren met boerenham en kaas op wit of bruin brood naar keuze

€ 7,50

(spek extra € 1,00)

Tosti / vlamtosti/Tosti Hawaii
Clubsandwich (kip of zalm)
Broodje bal
Twee ambachtelijke kroketten rundvlees of garnalen met brood
Spaghetti Bolognese
Toast champignons
Pannenkoek met stroop (spek, ham of kaas + € 1,00)

€ 3,95
€ 10,25
€ 5,25
€ 7,25/8,75
€ 6,75
€ 5,75
€ 5,75

BORRELGARNITUUR
Rotterdamse bitterballen 6 stuks
Portie oude kaas
Portie jonge kaas
Koud bittergarnituur 6 stuks
Gemengd bittergarnituur 9 stuks

€ 5,50
€ 5,00
€ 4,25
€ 4,50
€ 7,50

VOORGERECHTEN
Carpaccio van rund of zalm
Proeverij van diverse voorgerechten (vis of vlees)
Pannetje gebakken garnalen met knoflook
Vegetarische pastasalade

€ 10,75
€ 10,75
€ 12,75
€ 6,75

HOOFDGERECHTEN VIS
Zeebaars
Sliptong in roomboter gebakken (2)
Gebakken gamba’s, roerbak met pesto en pasta

€ 16,50
€ 19,75
€ 18,50

HOOFDGERECHTEN VLEES
Mixed Grill
Roerbak biefstuk met groente
Wiener Schnitzel
Varkenshaas met parmaham

€ 18,75
€ 19,50
€ 18,25
€ 17,25

HOOFDGERECHT VEGETARISCH
Falafel op broodje
Salade met geitenkaaskroketjes

€ 14,50
€ 9,75

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groenten, salade en frites

DESSERTS
Tiramisu
Sorbet
Proeverij van nagerechten
Dame Blanche
Coupe Romanoff
Dessert van de chef
Kaasplankje met 4 diverse kazen

€ 6,75
€ 7,50
€ 6,50
€ 6,25
€ 7,25
€ 7,75
€ 8,25

VOOR DE KINDEREN
Smiley aardappelschijfjes met kroket, frikandel of kipvingers en appelmoes € 7,50
Kinderbeker met aardbeien- of vanille-ijs, vruchtjes en slagroom € 3,60

WIJN
MOUSSEREND

glas

Vincente Gandia, Utiel sequena, Cava, Hoya de Cadenas, Macabeo

€ 5,10 € 29,50

fles

Droge cava met tonen van citrus en druiven

Pronol prosecco, Denominazione di Origine controllata

€ 3.60 € 6,50

WIT
La Chasse, Chardonnay, Vin de Pays d’Oc, Frankrijk

€ 3.85 €19,25

Fruitsmaak van citrus en meloen, iets bloemige geur
Vincente Gandia Nebla Verdejo, Rueda Spanje
Droge wijn met boeket van venkel en gras. Smaak van wit fruit als abrikoos en perzik
Passimento Romeo&Juliet Garganega, Verona Italie
Diep geel met aroma van perzik en amandelen. Zachte, licht bittere afdronk
Wild Rock Elevation Sauvignon Blanc, Marlborough Nieuw Zeeland
Geur van limoen en passievruchten. Frisse smaak van perzik, granny smith en citrus.

€ 24,50
€ 29,50
€ 29,50

ROSÉ
Tulipe world series Tempranillo, La Mancha Spanje
Diep roze kleur en intense geur. Volle, smaak van fruit
Clos du Bosquet grenache noir, cinsault, syrah, Languedoc/Roussilion Frankrijk
Zomerse rose met arom’s van bessen en frambozen. Droog met ronde smaak en kruiden
Chateau Gassier Syrah, Grenache noir, Provence Frankrijk
Lichte kleur en frisse droge smaak. In de geur rood fruit en lychee

€ 3,85 € 19,25
€ 3,75 € 18,75
€ 27,50

ROOD
La Chasse, Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvedre, Côtes du Rhône, Frankrijk

€ 3,85 € 19,25

Zachte rode wijn met tonen van rood fruit en vanille.

Clos du Bosquet Grenache Cinsault Syrah, Languedoc Frankrijk

€ 3,85 € 19,25

Soepele wijn met de smaak van bosbessen en pruim. Licht kruidig
Nebla Tempranillo, Vicente Gandia, Spanje
€ 3,85
In de smaak is hij vol en zeer zacht, verfijnde smaken van zwart fruit, kruiden, chocolade en iets van vanille
Luigi Bosca Finca La Linda Malbec, Mendoza Argentinie
In de geur het aroma van kersen, kruiden en fruit. Rijpe smaak maar niet te zwaar
Pasqua Passimento Romeo&Juliet Rosso, Verona Italie
Dezelfde vinificatie als Amarone wijn. Houtgerijpt met rood fruit en zachte tannine
Wild Rock Cupids Arrow Pinot Noir, Central Otago Nieuw Zeeland
Soepele wijn met geur van kersen en rozen. Volle smaak met fruit, tijm en houttonen

€ 19,25
€ 24,50
€ 32,50
€ 39,50

ZOET
Bereich Wonnegau Spätlese, Moezel, Duitsland
Licht zoete heldere witte wijn met fruitige aroma’s
Domaine de Barroubio Muscat, Minervois Frankrijk
Zoete dessertwijn met in geur en smaak veel druiven en citrus

€ 3,60 € 18,00
€ 19,75

DRANKEN
KOFFIE EN THEE
Koffie, espresso, thee
Cappuccino, Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Verse Muntthee
Warme Chocolademelk met slagroom
Irish, Spanish, Italian coffee

PORT, SHERRY, VERMOUTH
€ 2,30
€ 2,50
€ 3,20
€ 3,20
€ 2,60
€ 5,50

BIJ DE KOFFIE
Appelgebak
met slagroom
Dagtaart

BINNENLANDS GEDESTILLEERD
€ 3,60
€ 4,00
€ 3,75

FRISDRANKEN
Coca cola / light / zero
Fanta orange / cassis
Sprite, Rivella
Chaudfontaine klein
Chaudfontaine groot
Schweppes ginger ale, tonic,
bitter lemon
Fuzethea ice tea sparkling, ice tea green
Appelsap, tomatensap
Verse jus d’orange
Fristi / Chocolademelk

Port, wit of rood
€ 4,50
Pocas late bottled vintage port 2010€ 4,50
Pedro Ximenez El Candado Sherry € 4,50
Sherry, fino of medium
€ 5,00
Campari, Crodino
€ 4,50
Martini bianco of rosso
€ 3,00

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 4,55
€ 2,30
€ 2,40
€ 2,40
€ 3,30
€ 2,30

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
Ciney Blond of Bruin
€ 4,75
Affligem dubbel/triple
€ 4,30
Brand Weizen
€ 4,50
Desperados
€ 4,70
Mort Subit Geuze Lambic
€ 2,50
“IJsbeer Blues’ blond bier van Stadsbrouwerij de
Blauwe IJsbeer uit Nieuwpoort
€4,50

Jenever, jong of oud
Corenwijn
Beerenburger
Jagermeister
Vieux
Advokaat met slagroom

€ 2,60
€ 2,70
€ 2,50
€ 2,70
€ 2,50
€ 2,90

BUITENLANDS GEDESTILLEERD
Rum, witte of bruine
Gordon’s gin
Smirnoff vodka
Malibu
Tequilla Souza

€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,50
€ 3,60

LIKEUREN
Isolabella Sambuca
Drambuie, Cointreau, Amaretto
Bailey’s Irish cream, Grand Marnier
Tia Maria, Licor 43
Safari
Fiorito Limoncello

€ 3,50
€ 4,10
€ 4,10
€ 4,10
€ 3,50
€ 3,90

WHISKEY
Jameson’s Irish whiskey
Glen Talloch Scotch whisky
Chivas Regal
William Lawson 13 years Scotch
Dalwhinnie 15 years single malt
Frysk Hynder single malt

€ 4,30
€ 4,80
€ 5,10
€ 5,10
€ 5,50
€ 5,50
Aberfeldy 12 years Highland single malt€ 5,80

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

€ 4,75
€ 5,30
€ 4,50

