
ONTBIJT DESSERTS

ALL DAY DINING

SHARING FOOD

LUNCH TRADITIONEEL

GEBAK

KIDS ONLY

EXTRA’S

BIJ DE BORREL

Croissant     €4,00
Roomboter / jam

Yoghurt bowl     €7,50
Granola / rood fruit / honing

Stokbrood met scrambled eggs   €8,50
Bacon of zalm

Ontbijtje voor twee              €14,50 p.p.* 
Diverse lekkernijen inclusief koffie, verse jus en een verrassing

Cheesecake deluxe    €10,50
Mandarijnsorbet / crumble

Brownie deluxe     €10,50
Witte chocolade / vanille ijs / karamel

Kalter aardbeien bowl    €10,50
Vanille ijs / balsamico / roze peper

Entrecôte van het Roodbont IJsselvee voor twee         €20,25
Tomaat / rozemarijn / chimmichurri

Spareribs ‘Van Heutz’ zonder ribs    €17,50
Knoflook / ketjap / koolsalade

Een hele dorade in zout voor twee   €18,75
Zoutkorst / citroen / laurier / tijm

Oesters     €18,00 / €10,50 
6 of 3 stuks / dressing klassiek of Aziatisch

Desembol     €4,50
Zeezout / olijfolie

Calamaris           €7,50 / €4,50
Aioli / 6 of 3 stuks

Kroketjes     €10,50
Garnaal / serranoham / kaas

Sashimi van  zalm uit Bergen    €14,50 / €8,70
Sesam / gember / wasabi

Ceviche van witvis uit Urk     €12,50 / €7,50 
Avocado / bleekselderij

Steak Tartaar      €14,50 / €8,70
Augurk / tabasco / ei / bieslook

Caesar salad uit IJsselmuiden  €12,50 / €7,50 *
Ansjovis / kappertjes / caesardressing / avocado

Carpaccio van peer        €14,50 / €8,70
Gorgonzola / amandel 

Carpaccio van Vechtdal rund    €15,50 / €9,30
Mosterdzaad / krokante ui

Saté van kippendijen op z’n Thais  €16,50 / €9,90
Paksoi / rode peper / pinda / kokos

Tom Kha Kai soep   €10,50 / €6,30 *
Kip of garnaal

Pasta       €15,50 / €9,30
Tomaat / knoflook / parmezaan

Risotto     €17,50 / €10,50
Truffel / dorvaelkaas

Gamba’s pil pil    €14,50 / €8,70
Traditioneel Spaans / rode peper / knoflook

Burrata                    €14,50 *
Prosciutto / geroosterde tomaat

Quesadilla                                      €16,50 / €9,90 
Ui / kaas / mais

Kibbeling van snoekbaars uit de IJssel €10,50 / €6,30
Piccalilly / Als er geen snoekbaars is gevangen serveren wij 
kabeljauw

Geroosterde bloemkool uit de Koekoek   €15,50 / €9,30
Za’atar (vegan) / lichte curry / kokos

Hanzeburger                                          €12,50*
Verrassingsburger van de chef met een knipoog naar De Hanze

Kamper vis-vleesschotel voor twee, vier of zes       €22,50
Een variërend aanbod van vlees en verse vis

Vier verschillende kazen uit de regio           €15,00
Suikerbrood / wijngelei

Sandwich tonijnsalade    €7,50
Wit- of bruinbrood

Sandwich boerenkaas/ham                    €7,50*
Wit- of bruinbrood

Sandwich met tomaat, geitenkaas, notencrème  €8,75
en bieslook   
Wit- of bruinbrood

Broodje haring      €7,50
Dillecrème / krokante uitjes / witbrood

BJG pulled chicken     €8,50
Naanbrood / oosterse specerijen / rode peper  / sereh

Soepje van gerookte paling   €7,50
Lente-ui / toast

Flammkuchen uit Lübeck                  €10,50*
Crème fraîche / spekjes / prei / rode ui

Hazelnoot     €3,50

Appeltaart     €3,50

Pastel de Nata     €3,50
Portugese lekkernij 

Kibbeling                  €10,50  
Frites / appelmoes en/of saus naar keuze / verrassing

Kippendijtjes                  €10,50  
Frites / appelmoes en/of saus naar keuze / verrassing

Hanze Pannenkoek                   €6,50
Naturel / suiker en/of appelstroop / verrassing

Tot 12 jaar.
Inclusief een kan limonade en een ijsje. 

Puntzak frites met mayo    €3,50

Salade      €4,50 Diverse ijsjes van Pelleboer        vanaf €1,50

Gerookte amandelen      €4,50
Vol van smaak

Charcuterie     €14,50
Vlees borrelplank met wisselend aanbod

Oesters                   €3,50 p.st

Dressing klassiek of Aziatisch

Calamaris     €7,50
6 stuks

Kroketjes     €10,50
Garnaal / serranoham / kaas

Brood      €4,50
Olijfolie / zout

Edamame       €4,50
Peper en zout

Vega nachos       €10,50
Rode salsa / guacamole / boerenkaas / jalapeño pepers / avocado

Bourgondische bitterballen    €13,50 / €7,50
Mosterdmayo / 12 of 6 stuks

Groente Loempiaatjes          €9,75 /€5,75 
Chilisaus / 12 of 6 stuks 

Olijven       €3,95
Groen

 Vegetarisch
*  Kan ook vegetarisch

Hele of halve portie

BIJPASSENDE DRANKEN?
Onze medewerkers adviseren je graag over onze bijpassende 
wijnen, verfrissende bieren en spannende cocktails. 

Vraag ook naar onze wijnkaart en digestieven kaart!

Wij staan voor je klaar en helpen je graag!

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

Lunch en avond

Heb je een allergie? Meld het ons! 

Wij werken alleen met dagverse producten. 
Indien uw keuze niet dagvers voorradig is komt er 
in overleg met u een vervangend dagvers product.

Macarons     per stuk €1,50 

Met slagroom €1,- extra



M
EN

U
TEA

SMOOTHIES

SOFT DRINKS

KIDS

HUISAPERATIEF

COCKTAILS 

NON ALCOHOLIC 
COCKTAILS

BEERS

Koffie     €3,75 
Koffie met iets lekkers  €5,00 
Koffie Cafeïnevrij   €3,75
Espresso    €3,75
Dubbele Espresso   €4,50
Flat White    €4,00
Cappucino    €4,00 
Havermelk en/of kokosmelk €0,50 ct extra

Café Americano    €3,75
Latte     €4,00 
Havermelk en/of kokosmelk €0,50 ct extra

Café Mocca met slagroom  €4,50
Ice Coffee    €5,50
Met vanille ijs  
Irish Coffee    €9,75
Spanish Coffee    €9,75
Italian Coffee    €9,75
French Coffee    €9,75

Verse muntthee    €4,00
Verse gemberthee   €4,00
Chai Latte   €4,00
Keuze uit onze selectie          
van de Eenhoorn                   €3,75
Huisgemaakte Ice Tea   €4,00

Aardbei / appel / komkommer  €7,50
Watermeloen / munt / limoen  €7,50

Earth Water still & sparkling  €3,00
Grote fles Earth Water still &
sparkling                                                    €6,50
Cola / Zero / Light   €3,00
Fanta / Cassis / Sprite   €3,00
Rivella / Rivella light   €3,00
Bitter Lemon                    €3,00
Ginger Ale    €3,00
Fever Tree Tonic                                  €3,50
Verse Jus    €4,00
Flevo Sappen    €4,00
Sinaasappel / appel / peer 

Glas ranja    €1,00
Melk     €2,50
Fristi     €3,00
Chocolademelk    €3,00

Aperol Spritz                   €10,00
Cava / aperol / fever tree soda water

Red Champagne                  €12,50
Vodka / champagne / strawberry / lime juice

Mojito                     €10,00 
Rum / mint / lime / soda

Gin Tonic ‘Plankgas’                 €10,00 
Hanzezicht gin / fevertree tonic

Mojito Strawberry                  €10,00 
Rum / strawberry / mint / lime / soda

Kampen Sunset                   €10,00
Vodka / peach / orange / cranberry

Kampen Sunrise                   €10,00
Tequila / grenadine / orange 

Margarita                   €10,00
Tequila / triple sec / lime juice / salt 

Piña Colada                   €10,00
White rum / coconut milk / pineapple

Sunset Knockout                  €10,00
Rum / gin / vodka / tequila / blue curacao / sprite

Blonde Goddess                   €10,00
Gin / passion fruit / vanilla syrup / pineapple 

Golddigger                   €10,00
Gin / caramel syrup / lime juice / red pepper 

Espresso Martini                  €10,00
Vodka / coffee / simple syrup

De Steur                    €10,00
Vodka / kahlua / coke

Silverjet                    €10,00
Vodka / rum / lime juice / mint / coke 

Long Island Ice Tea                  €10,00
Vodka / rum / gin / triple sec / tequila / coke 

Sweet Spicy Love                  €10,00
Moscato / strawberry / basil / pepper

Yuzu Dream                   €10,00
Malibu / yuzu juice  / orange / pineapple / passion fruit 

Bali Love                  €10,00
Arak / jeruk purut siroop / lime juice / lychee / sereh

Golden Summer Lady                  €10,00
Tequila / ‘bruidstranen’ / lime juice / soda

BC de Wetering                    €10,00
Licor 43 / ginger ale / lime juice / red  pepper

BC IJsseldelta                  €10,00
Licor 43 / brachetto / orange / strawberry /  

whipped cream

Mojito                    €10,00
Alcohol free rum / mint / lime / soda

Mojito Strawberry                  €10,00
Alcohol free rum / strawberry / mint / lime / soda

Healthy Martini                   €10,00
Alcohol free Martini / apple / cucumber / simple 

syrup / red pepper

Piña Colada                   €10,00
Alcohol free rum / coconut milk / pineapple

Strawberry Basil Mule                  €10,00 
Alcohol free gin / strawberry / coriander / red 

pepper / lime juice 

Espresso Martini                  €10,00
Alcohol free vodka / coffee / simple syrup

Virgin on the Beach                   €10,00
Peach / orange / cranberry / soda / dragon

Amstel Bright fles                 €3,75
Amstel Bright Bucket 6 stuks          €21,25
Amstel Bright Bucket 12 stuks         €42,50               
Texels Skuumkoppe                 €3,95
Corona                   €5,35
Desperados                  €5,35
Westmalle dubbel                 €4,80
Duvel                   €4,95
Wieckse Witte                  €3,50
Wieckse Rose                  €3,50
Wieckse 0.0                  €3,50
Amstel Radler                  €3,50
Amstel Radler 0.0                 €3,50      
Apple Bandit                  €3,50
Peroni Nastro Azzurro                 €3,50
Brugse Zot Blond                 €3,95
Straffe Hendrik                  € 5,95
San Miguel                  €3,95
Bundaberg Gember Bier 0.0            €3,95
  

Thee van de Eenhoorn uit Kampen. Wordt 

geserveerd met een macaron.

TAP
Hertog Jan 30cl   €3,00 
Hertog Jan 50cl   €5,00
Hertog Jan Weizener 30cl  €3,50 
Hertog Jan Weizener 50cl  €5,80
Gulpener Korenwolf Witbier  €3,00
Wisseltap   €3,50
Affligem Blond    €4,00
Warsteiner Radler  €3,50 Per persoon elke volgende cocktail 25% korting.

Appelcider met Pineau de 
Charentes                     €6,50 

Vraag onze medewerkers naar het assortiment likeuren en binnenlands en  buitenlands 
gedestilleerd. Ook adviseren wij je graag wat betreft onze heerlijke mixdranken.

Lady Bubble                   €10,00
Alcohol free champagne / orange / lime / almond

Coco Beach                   €10,00
Blue curacao syrup / sweet & sour / orange / 

coconut / pineapple

Red Mermaid                   €10,00
Alcohol free gin / watercress / tomato / 

tobasco / orange

Koffie van de Eenhoorn uit Kampen. Wordt 

geserveerd met een macaron.

COFFEES

Per persoon elke volgende cocktail 25% korting.


