
 
 

 

 

We serveren heerlijke meergranen broodjes.  
Op verzoek serveren we ook een wit stokbroodje.  

Broodjes (tot 17:00)  
Warme beenham met mosterdmayo     €8,25 
Boeren brie met rode ui, uit de oven     €8,25 
Carpaccio met Parmezaan, rucola & kappertjes   €9,25 
Gerookte zalm met limoenmayo, kappertjes & rucola €9,75 
Gegrilde groente met warme geitenkaas, rode ui & honing €9,25 
Broodje Hildebrand: balletje gehakt met pindasaus   €8,50 
Uitsmijter: 2 spiegeleieren met kaas of ham of spek  €8,50 
Uitsmijter Konijnenberg, met ham,kaas,tomaat,truffelmayo €9,50 
   
Soepen  
Soep van de dag       €5,25 
Franse uiensoep met gegratineerde kaas   €5,25 
Italiaanse Pomodorisoep     €5,25
  

Salades     Klein   Maaltijd 
Geitenkaas met spekjes   €6,95  €11,95  
Caesar salade met gamba   €7,95   €12,95  
Seizoen salade    €6,95   €11,95 
Maaltijdsalades worden geserveerd met stokbrood en dip 

Burgers  

Dutch Weed Burger     €15,50 
100% biologisch vegetarische burger op een algenbroodje met 
geroosterde paprika, eivrije mayo-saus en vlaamse friet  
Big Meat Burger      €14,50 
100% runderburger op briochebol met mosterdmayo  
Raclette Burger      €15,25 
100% runderburger op briochebol met raclettekaas en cornichons 
Burger Oh My Goat     €15,25 
100% runderburger op briochebol met geitenkaas, spek, rode ui relish & MadMax-saus  

 

 

LEUK VOOR DE LUNCH  
Konijnenberg 12-uurtje 

kleintje soep 
 2 luxe mini kroketjes op brood 

een broodje carpaccio met rucola 
€12,50 

 
IETS TE VIEREN?  

Konijnenberg High Tea 
Een high tea met onbeperkt thee, 
huisgemaakte wisselende zoete & 

hartige lekkernijen. 
€21,95  

 Mrs KB High Tea 
Uitgebreidere High Tea, inclusief 

ontvangst met een feestelijk 
glaasje bubbels. Wij serveren 

onbeperkt thee en verwennen u 
met huisgemaakte wisselende 
zoete & hartige lekkernijen. 

€25,95 

Onze High Tea’s hebben een 
duur van 2 uur, vanaf 2 personen 

tot 16:30 mogelijk. 



 
 

Borrelhapjes 
Amsterdamse bitterballen (8 stuks)    €  7,25 
Kaasstengels (10 stuks)    €  7,25 
Gambakroketjes (4 stuks)    €  6,75 
Geitenkaaskroketjes (4 stuks)    €  5,25 
Bietbitterballen (4 stuks)    €  5,25 
Konijnenberg borrelmix (16 stuks)   €15,50 
Kleintje kaas, bordje kaas voor 1 persoon   €  5,50 
Plankje Konijnenberg (2 personen)   €15,50 
diverse wisselende borrelhapjes & kaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLERGIËN & DIEETWENSEN? 

Glutenvrij, Lactosevrij, Eivrij, 
Pindavrij, Allergieën & 

Intoleranties verneemt onze 
brigade graag als u belt om te 

reserveren. 

 
SEIZOENSGERECHTEN!  

Elke maand wisselen we met de 
seizoenen mee met extra 

specialiteiten! Benieuwd naar 
onze seizoen gerechten? Ons 
personeel kan u hier meer over 

vertellen! 


