Wij hopen voor u een heerlijke lunch- en dinerkaart samengesteld te hebben. Naast
de vaste dinerkaart hebben wij ook van maandag t/m vrijdag een daghap voor
slechts € 9,50 p.p..
De daghap variërt elke week, maar heeft wel een soort van vastigheid. Mocht u van
pasta of rijst houden, dan is dinsdag de dag om zelf niet te koken en bij ons een
heerlijke hap te nuttigen.
Heeft u nog honger na 22.00 uur ? Geen probleem, tot een uur voor sluiting, heeft u
nog de mogelijkheid 3 gerechten van de hete steen te bestellen.
Mocht u na uw bezoek suggesties of verbeterpunten hebben, laat het ons dan ook
weten.
Heeft u een allergie of andere wensen dan horen wij dit graag bij binnenkomst.
Wij wensen u een hele fijne middag of avond en hopen op nog vele andere gezellige
momenten in de toekomst, zowel in het bar - als restaurantgedeelte van Café
restaurant Koekenbier.

Dinerkaart
Soepen
Wisselende overheerlijke klassieke soep

€ 6,00

Uiensoep gegratineerd met kaas

€ 6,00

Kreeftensoep

€ 7,50

Koude- en warme voorgerechten
Mandje brood met Koekenbierdip en kruidenboter

€ 3,50

Carpaccio gemarineerd in pesto met truffelmayonaise,
Parmezaan en pijnboompitten

€ 10,50

Gamba’s pil pil (op pittige knoflookolie basis)

€ 10,50

Garnalencocktail (Hollandse garnalen met cocktailsaus)

€ 13,50

Gravad lax met creme fraiche, kappertjes,
dillemayonaise en toast
Plankje “Koekenbier” (proeverij van diverse voorgerechten)

€ 10.50
€ 14,75

Papadum tonijncarpaccio met wasabimayonaise en
zoetzure komkommer (2 stuks)

€ 12,50

Champignons uit de oven met gegratineerde kaas

€ 8,50

Flammkuchen met spek, ui, kaas en creme fraiche

€ 8,50

Flammkuchen brie met walnoot, spinazie, honing,
zongedroogde tomaat en creme fraiche

€ 7,75

3 Bruschetta's (gravad lax, tomaat-mozzarella en carpaccio)

€ 9,50

Maaltijdsalades
Salade geitenkaas met honing, walnoten, appel en
balsamicodressing

€ 12,50

Salade carpaccio, gemarineerd in de pesto met
truffelmayonaise, Parmezaan en pijnboompitten

€ 12,50

Salade kip piri piri

€ 12,50

Salade Koekenbier (met diverse vissoorten)

€ 14,50

Diverse hoofdgerechten
Broodje hamburger “Koekenbier” met o.a. spek, kaas, ui,
gebakken ei en een spicy saus

€ 14,75

Wiener schnitzel (kalfsvlees ) met saus naar keuze **
en groenten

€ 18,50

Spareribs sweet, spicy of half sweet/spicy

€ 17,50

Kipsaté (250 gram) met o.a. gebakken ui en satésaus

€ 15,50

Lamsrack met honing tijmsaus

€ 22,00

Visgerechten
Sliptongetjes (3 stuks) met remouladesaus

€ 19,50

Zeetong gebakken met peterselie en kappertjes

dagprijs

Zalm op Oosterse wijze (met korstje van sesamzaad, wasabi
en Kikkoman)

€ 17,50

Gebakken mosselen gegratineerd met kaas en paneermeel

€ 14,75

Vegetarische- en pastagerechten
Vegetarische pasta met tomaat, mozzarella en pesto saus

€

14,50
Pasta kip (op Oosterse wijze, dus lekker pittig)

€ 15,50

Pasta zalm met spinazie, roomsaus en zongedroogde tomaat

€ 16,50

Kaasfondue naturel of met blauwe kaas (geserveerd met
brood en rauwkost)

€ 16,50

Vegaburger met o.a. kaas, ui,gebakken ei en spicy saus

€ 13,75

Vegetarische saté met o.a. gebakken ui en satésaus

€ 13,50

** 1 KEUZE SAUS: peper-, champignonroom-, stroganoffsaus, gebakken
ui/champignons en spek of koude sauzen. Extra saus € 2,00
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade

Extra’s
Geroosterde roseval aardappels, met tijm, rozemarijn
en olijfolie

€ 3,50

Warme groente van de dag

€ 3,50

Gerechten van onze hete steen
“ Steengrillen in het groot “

Alle gerechten worden rauw geserveerd, op deze tot 340 graden voorverwarmde
steen. U bepaalt zelf de bereiding van uw gerechten (medium, rood of
doorgebakken) en het vlees blijft lekker warm
U BENT ZELF DE ULTIEME CHEF KOK
Lady steak (160 gram) met saus naar keuze**
Black Angus steak (200 gram) met saus naar keuze **
Surf en turf (lady steak met gamba’s) met saus naar keuze **
23,50
Fred Flintstone (kip, varkenshaas en steak) met saus naar
keuze** (alleen van de hete steen)
Varkenshaasje met saus naar keuze **
Black Angus Saté
Lamsrack met honing tijmsaus

€ 18,00
€ 19,95
€

€ 21,50
€ 16,00
€ 20,00
€ 22,50

Voor de grote vleesliefhebbers
T-Bonesteak XXL (dikbil van 500 gram) (alleen van de
hete steen) met saus naar keuze**
Ribeye XXL (dikbil van 350 gram) met saus naar keuze**

€ 32,50
€ 24,50

** 1 KEUZE SAUS: peper-, champignonroom-, stroganoffsaus, gebakken
ui/champignons en spek of koude sauzen. Extra saus € 2,00
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade

!! LIEVER NIET OP DE HETE STEEN, MAAR GEBAKKEN UIT ONZE
KEUKEN IS MOGELIJK VOOR EEN MEERPRIJS VAN € 2,00 PER
GERECHT!!

Extra’s
Geroosterde roseval aardappels, met tijm, rozemarijn
en olijfolie

€ 3,50

Warme groente van de dag

€ 3,50

Fondue Kaart
Kaasfondue ((geserveerd met brood en rauwkost)
Kaasfondue naturel

€ 16,50

Kaasfondue blauwe kaas

€ 16,50

Vleesfondue ((Fondue Chinoise / Bouillon Fondue min. 2 pers)
Fondue Kip (200 gram)

€ 22,50

Fondue Kalfs (200 gram)

€ 23,50

Fondue Rund (200 gram)

€ 23,50

Fondue Varkensvlees (200 gram)

€ 23,50

Fondue Black Angus (200 gram)

€ 26,50

Extra vlees naar keuze (200 gram)
Extra black Angus (200 gram)
Kinderfondue (knakworstjes)

€ 10,75
€ 13,75
€ 9,50

Mandje brood met Koekenbierdip en kruidenboter

€ 3,50

Portie gemengde groenten voor in de fondue

€ 4,50

Visfondue ((Vis Bouillon Fondue, min. 2 pers)

Visfondue met 3 soorten vis en gamba’s (250 gram)
Extra vis (250 gram)

€ 25,50
€ 11,50

** Inclusief 3 koude sauzen. Extra saus € 2,00: peper-, champignonroom-,
stroganoffsaus
Vlees- en Visfondue vanaf 2 personen. Het vlees wordt in dunne plakjes gesneden zodat
het snel klaar is en de smaak van de bouillon goed in het vlees trekt. Vleesfondue in de
(groente)bouillon is daarom zeer smaakvol, bovendien is het gezonder dan fonduen in olie,
want bouillon is lichter verteerbaar en bevat minder calorieën. Bent u met zijn vieren, dan
kunt u vlees- en visfondue combineren.
Fondue wordt geserveerd met frites en salade. Fondue afhankelijk van de beschikbaarheid.
Kinderfondue alleen mogelijk in combinatie met fondue voor de ouders. Reserveren is aan te
raden. Op vrijdag en zaterdag is fondue pas mogelijk vanaf 20:00.

Dessertkaart
Dame blanche, vanille ijs met warme chocoladesaus

€ 6,50

Crème Brûlée met vanille ijs

€ 7,50

Zomerse sorbet, met o.a. vanille ijs, verse vruchtjes
en aarbeiensaus

€ 8,50

Coupe Koekenbier met vanille ijs, advocaat
en chocoladesaus

€ 7,00

Wafel met warme kersen, vanille ijs en slagroom

€ 8,50

Wisselend dessert

varierend

Special coffees
Irish coffee met Jameson whiskey

€ 7,00

French coffee met Grand Marnier

€ 7,00

Spanish coffee met Tia Maria

€ 7,00

Italian coffee met Amaretto Di Saronno

€ 7,00

Kiss of fire met een mix van Cointreau en Tia Maria

€ 7,50

Koekies coffee met Koekie likeur

€ 7,00

Lunchkaart
(12.00-17.00 uur)

Soepen
Uiensoep gegratineerd met kaas
Kreeftensoep
Wisselende overheerlijke klassieke soep

Broodjes (wit of bruin oerbrood)

Tosti ham, kaas of ham/kaas (op casino brood)
v.a.
Broodje warme brie met honing, walnoot en zongedroogde tomaat
Ham of kaas
Gezond met ham, kaas, gekookt ei , sla en tomaat
Carpaccio, gemarineerd in pesto met pijnboompitjes,
Parmezaan en truffelmayonaise
Club Sandwich kip
Club Sandwich zalm
Broodje gravad lax
2 “Ome Cees vleeskroketten “ met brood
Kip piri piri
Warme beenham met honing mosterdsaus
Broodje met balletjes gehakt
Broodje met wisselende salade
Twaalf uurtje (klein dagsoepje, kroketje, broodje met carpaccio)
Geitenkaas met honing, walnoten, appel en balsamico dressing

€
€
€

6,00
7,50
6,00

€
€
€
€

3,00
5,75
4,50
5,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50
8,50
8,50
8,50
7,50
7,50
5,75
7,50
varierend
9,50
5,75

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel
Pannenkoek kaas, spek of appel

€
€

4,50
6,00

v.a.

€

6,50

Salade geitenkaas met honing, appel, walnoten en balsamico dressing
Salade carpaccio gemarineerd in pesto met truffelmayonaise
Salade kip piri piri
Salade Koekenbier (met diverse soorten vis)

€
€
€
€

12,50
12,50
12,50
14,50

€
€

8,50
7,75

€

12,50

€
€
€

15,50
14,75
19,50

Uitsmijters / Omeletten
Diverse uitsmijters

Maaltijdsalades

Flammkuchen en papadum
Flammkuchen met spek, ui, kaas en creme fraiche
Flammkuchen brie, walnoot, honing,spinazie en zongedroogde tomaat
Papadum tonijncarpaccio met wasabimayonaise en
zoetzure komkommer

Plate service gerechten
Kipsaté met frites en salade
Broodje hamburger xl (met gebakken eitje) met frites en salade
Sliptongetjes (3 stuks) met remouladesaus en sla en friet

ALLE HETE STEEN GERECHTEN KUNNEN TEVENS DE GEHELE DAG
BESTELD WORDEN

Sloep met kapitein huren ?
U kunt onze prachtige ruime sloep met kapitein
huren voor een halve of hele dag (4 of 8 uur), vertrek
is naar keuze vanuit Vinkeveen of vanuit Abcoude.
Het maximum aantal passagiers is een beetje
afhankelijk van de groep.Naar keuze kunnen we de
vinkeveense plassen rondvaren of een tocht door
het mooie natuurgebied de botshol. Maar een rondje
vinkeveen-baambrugge-abcoude-vinkeveen kan
natuurlijk ook.
● 250 euro voor een halve dag of 400 voor een hele dag
● De te varen route is in overleg
● Op verzoek tegen betaling gekoelde dranken beschikbaar of u neemt
uw eigen drank mee
● Catering vanuit ons eigen restaurant onderweg mogelijk
● Reserveert u aansluitend diner (minimaal 10 personen) bij ons Hotel
Cafe Restaurant in Abcoude dan krijgt u 20% korting op de sloep-huur
● Ook leuk in de winter of najaar (dekentjes beschikbaar)!

Hotel Koekenbier
Ons hotel opent begin augustus 2017 haar deuren met 8 prachtige luxe
hotelkamers. In de loop van 2018 zullen nog eens 9 hotelkamers bijgebouwd
worden.
Luxe splinternieuwe kamers waarvan sommigen een frans balkon (met 2
grote openslaande deuren) hebben en sommigen een balkon met zitje. Van
alle luxe voorzien zoals een prachtige badkamer (stortdouche met dubbel
zoveel water als u gewend bent), 40"+ flatscreen TV, bureau, koelkast,
laptopkluis met stopcontact, airco en veel meer.
De prijzen voor de hotelkamers liggen tussen de 85 en 120 euro. Op
www.koekenbierabcoude.nl kunt u controleren of er kamers beschikbaar zijn.

