ONTBIJT

EXTRA’S

08:00 uur tot 12:00 uur

Croissant				

Puntzak frites				
Mayo		

€4,00*

Kaas of ham/kaas

Salade						€4,50

Croissant 					€6,00

Macarons					€4,50

Kalter aardbeien / slagroom

Ontbijtje voor twee 			

Drie macarons naar keuze

€13,50 p.p.*

Diverse croissants inclusief koffie/thee en verse jus

GEBAK EN DESSERTS
08:00 uur tot 21:00 uur

LUNCH TRADITIONEEL
11:00 uur tot 16:00 uur

Twee Hanze kroketten			

Kamper tosti				

€7,75*

Ham/kaas of zalm/kaas / saus naar keuze /
wit- of bruinbrood

Drie spiegeleieren met kaas en ham of zalm

€8,75*

Sandwich met tomaat, geitenkaas, notencrème
en bieslook

€9,00

Sandwich carpaccio			

€9,75

Wit- of bruinbrood

Brood 						€4,95

Soepje van gerookte IJsselmeer paling		

Oesters			

Tom kha kai soep 				 €7,50

Aioli

Dressing klassiek of Aziatisch / zes of drie stuks

€14,50/€7,50

Carpaccio				

€12,75

Pesto mayonaise / rucola / pijnboompitten / Kampereilander
kaas

BJG pulled chicken

11:00 uur tot 16:00 uur

			

Naanbrood / oosterse specerijen / rode peper / sereh

€8,50

Tuna melt					€8,50
Boerenkaas / tonijn / lente ui / augurk / rode peper /
wit of bruin-brood

€7,50

Flammkuchen uit Lübeck			

€9,50*

Lente-ui / toast met rivierkreeftje

Crème fraîche / spekjes / prei / rode ui

KIDS ONLY

Hanze poffertjes 			
Naturel / poedersuiker en/of stroop

Kibbeling of frikandel/kroket		
Frites / saus naar keuze

€6,50

Calamaris		

€7,50

Aioli

Pastel de nata					€4,50
Slagroom / vleugje anijs

Limoncello tiramisu				€4,50
Slagroom

Cheesecake					€5,50

Slagroom / salted caramel

Carrot cake					€5,50

PLATES

Apfelstrudel					€7,50
Vanille ijs / slagroom / crème anglaise
Heerlijk met ons Schwätzerchen

Fish & chips					€16,50

Wienerschnitzel				

€18,50

Sliptong					

€21,50

Curryworst

				

€17,50

Zeebaarsfilet

€22,50

Griekse pita met Kamper lamsburgertjes		

€17,50

Kamper brok / Kalter aardbeien / Brachetto / Kampereilander
Erf-1 yoghurt / witte chocolade / roze peper / munt
Heerlijk met onze Brachetto

€17,50*

Saté van kippendijen op z’n Thais			

€19,50

Festival					

€14,50 p.p

High tea				

€14,50 p.p

Twee stuks / a la meunière / huisgemaakte remoulade

				

Rozemarijn / citroen / dressing van olijfolie, zout en krokante ui

Kampereilander Erf-32 rundvleesburger van de chef met een
knipoog naar de Hanze

Traditioneel / citroen / peterselie / citroenmayonaise

Traditioneel / krokante ui / augurk

Drie burgertjes / tzatziki / rode ui / munt

Paksoi / rode peper / pinda / kokos

CHEF’S SPECIALS
Kamper pannetje					€17,50

Nacho’s 			

Spareribs ‘Van Heutz’ zonder ribs		

Quesadilla

Frites / knoflook / ketjap / koolsalade

€8,50/€7,50

€21,50

		

Rode salsa / guacamole / boerenkaas / jalapeño pepers /
avocado

Rode salsa / ui / kaas / mais

Brownie deluxe					€7,50
Witte chocolade / vanille ijs / caramel
Heerlijk met onze Dornfelder

Kamper aardbeien bowl				€9,50

Inclusief twee glazen begeleidende dessertwijn / zes zoete
lekkernijen / vanaf twee personen

Inclusief onbeperkt thee / zes zoete lekkernijen /
vanaf twee personen

12:00 uur tot 21:00 uur

Frites / BJG pulled chicken / boerenkaas /
barbecuesaus / zoetzuur

11:00 uur tot 21:00 uur
Inclusief limonade, ijsje en een verrassing

Kokos / limoen / sereh / shiitake

12:00 uur tot 21:00 uur
Inclusief Franse frites met mayonaise en luxe topping

Hanzeburger 				

Soepje van gerookte IJsselmeer paling		

Lente-ui / toast met rivierkreeftje

€7,50

Slagroom

Traditioneel / huisgemaakte remoulade

LUNCH SPECIALS

Slagroom

12:00 uur tot 21:00 uur

Wit- of bruinbrood

Pesto mayonaise / rucola / pijnboompitten / Kampereilander
kaas / wit- of bruinbrood

Appeltaart					€4,50

STARTERS

€8,75*

Mosterdmayo / wit- of bruinbrood

€3,50

		

€11,50

Bij de Strandbar treft u onze kaart met diverse ijsjes van
Pelleboer

€15,50

SALADES
12:00 uur tot 21:00 uur

Vegetarisch
* Kan ook vegetarisch
Heeft u 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.

Salade Caprese 				

€13,50

Salade Kampenese

€15,50

BIJPASSENDE DRANKEN?

Salade Kampervenese

€13,50

Salade Balinese				

€14,50

Onze medewerkers adviseren u graag over onze
bijpassende wijnen, verfrissende bieren en spannende cocktails.

Tomaat / mozzarella / basilicum

Rode biet / pesto mayonaise / rucola / pijnboompitten /
Kampereilander kaas

Zalm / zoetzuur / krokante ui / Kampereilander kaas

BJG pulled chicken / krokante ui / zoetzuur

LAATSTE RONDE VOOR EEN DRANKJE IS 23:30

COFFEES
Koffie van d’Olde Zwarver
Wordt geserveerd met Kamper brok
Topping caramel, vanille of chocolade €0,50 ct

Koffie 				
€2,90
Espresso 				 €2,90
Dubbele Espresso 			
€3,50
Cappuccino 			
€3,50
Koffie Verkeerd			
€3,50
Latte Macchiato			
€3,75
Koffie Cafeine Vrij 			
€2,90
Warme Chocolademelk 		
€3,25
Slagroom €0,50 ct extra

Iced Coffee 			
Irish Coffee			

€4,00
€7,50

Spanish Coffee			

€7,50

Italian Coffee			

€7,50

Single malt
Licor 43

Disaronno

Raspberry Heaven

		

Framboos / appel / mango / bosbes

Carribean Breeze		

DRINKS

Mojito 			
Mojito Strawberry

€7,50
		

Alcohol vrije rum / aardbei / limoen / munt /
rietsuiker / soda

€3,00
€5,00
€3,50
€5,50
€3,50
€5,95
€4,50
€4,50

FLES
Texels Skuumkoppe
€4,95
Goose Island Ipa			
€4,75
Grolsch Radler / Radler 0.0		
€4,00
Grolsch 0.0			
€3,50
Corona			
€5,20
Desperados		
€5,20
La Chouffe		
€5,50
Straffe Hendrik		
€5,25
Liefmans Fruitesse / Liefmans 0.0
€4,50
Tripel Karmeliet			
€5,25
Leffe Blond 			
€4,75
Brugse Zot			
€5,25
Bud				 €3,50
Bud Bucket 6
€17,50
Hoegaarden Wit			
€4,50

€7,50
€7,50

Groente loempiaatjes

€9,50/€5,25

Mojito 			
		

Rum / aardbei / limoen / munt / rietsuiker /
soda

Gin Tonic ‘Plankgas’
Hanzezicht gin / tonic

Daiquiri Passion Fruit

Rum / passievrucht / limoen / limoensap /
rietsuiker

Piña Colada 		
Rum / kokos / ananas

€8,50
€8,50

		

Tequila / triple sec / limoensap / limoen

Mai Tai			

Calamaris			 €7,50
Aioli / 8 stuks

Butterfly garnalen		

€9,50/€5,25
€8,50

Bourgondische bitterballen

€9,50/€5,25

Mosterdmayo / 12 of 6 stuks

Kamper lamsgehaktballetjes

€13,50/€7,50

Pittige mayo / 12 of 6 stuks

Drie culinaire kroketjes

€7,50

Gamba / serranoham / oude kaas

Napolitaanse pizzapunten

€8,50

Tomaat / mozzarella / pepperoni / basilicum /
4 punten

€8,50

€8,50
€8,50

Rum / sinaasappel / kers / citroen / amandel /
ananassap

Flammkuchen uit Lübeck

€5,00
€6,50
€8,00
€6,50
€6,50
€6,50
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00

€8,50

€9,50*

Crème fraîche / spekjes / prei / rode ui

Kamper bittergarnituur (2 pers.)

€13,50

Groente loempiaatjes / bourgondische
bitterballen / butterfly garnalen

Kampereilander kaasplank (2 pers.)

€17,50

3 Kampereilander Erf-1 kazen / toast /
zilveruitjes / rode wijngelei

Hanze borrelplank (2 pers.)

DIGESTIVES
Whiskey Scotch / Balantines 		
Wiskey Single Malt / Monkey shoulder
Wiskey Single Malt / Lagavullin
Bourbon / Jack Daniels 		
Cognac / Brillet			
Belle de Poire & Cognac Brillet
Limoncello 			
Disaronno 			
Licor 43 				
Hanzezicht Gin			

€16,00/€8,50

Dressing klassiek of Aziatisch / 6 of 3 stuks

€8,50

€8,50

Vodka / cranberrysap / passievrucht /
papaya / ananassap

Oesters

Knoflook / rode peper

€8,50

Rum / limoen / munt / rietsuiker / soda

€11,50

Rode salsa / guacamole / boerenkaas / jalapeño
pepers / avocado

Gamba’s pil pil
€8,50

Aperol / cava / soda

Margarita

€4,95

Aioli

Chilisaus / 12 of 6 stuks

COCKTAILS

Sex on the Beach		

TAP

€7,50

Alcoholvrije triple sec / crème de bananas /
ananassap / grenadine

Mojito Strawberry

Brood

Nacho’s 			

Alcohol vrije rum / limoen / munt / rietsuiker /
soda

Rum / limoen / limoensap / rietsuiker

Ranja 				 €1,00
Fristi 				 €3,00
Chocolademelk 			
€3,00
Capri Sun			
€2,00
Fruitspies /Bowl			
€2,50

€5,50

VIRGIN COCKTAILS

Daiquiri			

KIDS

€5,50

11:00 uur tot 23:30 uur

Chilisaus / 12 of 6 stuks

Aperol Spritz 		
€2,90
€2,90
€2,90
€2,90
€2,90
€2,90
€2,90
€3,75
€2,90

€5,50

Ananas / aardbei / kokos

San Francisco

Diverse Soorten			 €2,90
Verse Muntthee 			
€4,00
Verse Gemberthee 			
€4,00

MENU

Mango / meloen / ananas / kiwi

Alcohol vrije rum / kokos / ananas

Thee van d’Olde Zwarver
Wordt geserveerd met Kamper brok

Hertog Jan 30cl			
Hertog Jan 50cl			
Peroni 30 cl			
Peroni 50 cl			
Hertog Jan Weizener 30cl		
Hertog Jan Weizener 50cl		
Grimbergen Blond			
Texels Skiller Wit			

Tropical Tango			

Piña Colada 		

TEA

Chaudfontaine Still / Sparkling
Coca Cola / Zero 			
Fanta / Cassis / Sprite
Fuze Tea Sparkling / Green		
Bitterlemon / Ginger Ale / Tonic
Rivella 		
		
Flevo Sap Appel 			
Verse Jus D’orange 			
Royal Bliss Gemberbier		

BIJ DE BORREL

SMOOTHIES

€17,50

Brood met aioli / bourgondische bitterballen met
mosterdmayo / fish & dip

Mediterrane borrelplank (2 pers.)

€17,50

Bruschetta met tomaat en knoflook / mozzarella en
basilicum / serranoham / pepperoni / olijven

Kamper visplank (2 pers.)
Fish & dip / calamaris met aioli /
butterfly garnalen met chilisaus

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

€17,50

