Restaurant

de KONIJNENBERG
Warme dranken

koffie | espresso
cappuccino
latte macchiato
thee
verse gember thee | verse munt thee
warme choco (slagroom +0,50)

2.50
3.00
3.50
2.50
3.25
3.50

Cinnamon Cilla

verse kaneelthee | sinaasappel | gember

3.75

verse muntthee | citroen | gember

3.75

Fred & Ginger

Frisdranken

2.85
2.85
2.95
2.75
2.75
3.60
3.50
2.95

Coca Cola | Sprite | Sinas
Cassis | Tonic | Bitter Lemon
Ice tea (green) | Dubbel Frisss | Rivella
Chaudfontaine Rood/Blauw
appelsap
jus d’orange
vlierbloesem limo
Chocomel | Fristi

Bier, Borrel & Wijn

Bier van de tap
Grolsch vaasje
Grimbergen | Texels
Bier op fles
La Chouffe
Brouwerij ’t IJ bieren
v Vollenhoven & co
KB HOME BREW

3.50
4.95
4.95
4.95
4.95
4.95

Broodjes

Wit Pinot Grigio
Rood Negroamaro
Rosé Syrah de Provence
per glas 4.50 per fles 21.95
Jonge Borrel | Vieux 3.50
Port 4.00 | Likeur v.a. 4.50

(tot 17.00 uur)

Warme beenham met mosterdmayo

8.75

Boerenbrie met uienchutney uit de oven 8.75
Carpaccio met Parmezaan | kappertjes

9.75

Gerookte zalm limoenmayo | rucola

9.75

Gegrilde groente & warme geitenkaas 9.75
12 uurtje brood 2 x belegd,

13.50

2 kroketjes & soepje

8.75

© Cilla Tibbe

balletje gehakt met pindasaus
twee spiegeleieren met spek | kaas | tomaat

9.50

Tosti ham en kaas

5.00

7.75
7.75
6.75
5.75
5.75
15.95

bitterballen (8 stuks)
kaasstengels (10 stuks)
gambakroketjes (4 stuks)
geitenkaaskroketjes (4 stuks)
bospaddenstoel kroketjes (4 stuks)
Konijnenberg borrel mix (16 stuks)

Voorgerechten

brood met twee huisdips
soep van de dag (zie bord)
Franse uiensoep
voorgerecht salade

4.95
5.75
5.75
7.50

Carpaccio op Italiaanse wijze

9.75

Zalm chip

papadum met sla | gerookte zalm | limoenmayo

Salades

9.75

Geitenkaassalade met spekjes

14.50

Salmone di cAesAR salad

14.50

asian style vegan salad

14.50

Maaltijdsalades worden geserveerd met stokbrood en dip

Burgers

Korean BBQ Burger (100% Vegan)

16.95

Dutch Weed Burger (100% Vegan)

16.95

Big Meat Burger*

15.95

Smoked Wiskey Burger* | spek | kaas

16.95

Oh My Goat Burger* | geitenkaas | spek

16.95

Alle burgers worden geserveerd met verse friet of salade
*100% runderburgers geserveerd op steenoven gebakken witte Skyr bol

Hoofdgerechten

maaltijd carpaccio met stokbrood

15.95

Saté van de haas*

16.95

ossenhaaspuntjes*

krokant gebakken met kruidenboter

Broodje Hildebrand

Uitsmijter Konijnenberg

Borrelhapjes

18.95

Potje Konijnenberg*

gebakken ossen- en varkenshaas
met een wisselende seizoenssaus

17.95

*Hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet of salade
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DEKONIJNENBERG

naturel of poedersuiker
nutella | poedersuiker
appel | kaneel
appel | rozijn
appel | noten | kaneel
ham of kaas
ham | kaas
kaas | tomaat | oregano
kaas | paprika
kaas | gember
banaan | rozijn | rum
spek
spek | ananas
spek | appel
spek | kaas
spek | rozijn
spek | banaan | bruine suiker
banaan of kersen of ananas
rozijnen of gember
kersen | roomijs | slagroom

Specialiteiten
Stroganoff

ham | ui | champignons | stroganoffsaus

Martinique

6.50
7.75
8.50
9.50
9.75
8.50
9.50
9.75
9.50
9.50
10.50
8.50
9.50
9.50
9.50
9.50
10.00
8.50
8.50
13.50

Zoete pannenkoeken worden geserveerd met poedersuiker

13.95

Picasso banaan | ananas | gember

13.95

Boerenjongens rozijnen | brandewijn | kaneel 13.95
Montreal rozijn | banaan | advokaat | slagroom 14.50
Tex Mex gekruid gehakt | paprika | tomaat
prei | tomatensalsa

14.50

Geuzen spek | kaas | ui | champignons

14.50

Bali bbq-kip | prei | banaan | pindasaus

14.50

Boerenbrie

spek | prei | brie | zonnebloempitten

14.50

Venetia tomaat | ham | ui |
oregano | Parmezaanse kaas

14.50

Shoarma & sausjes

14.50

(extra kaas +1,00)

Don Diablo

gebakken spek | bbq-kip | ham | tomatensalsa
gevuld met kalfsvleesragout en champignons

COCO LOCO

vegan pannenkoeken +1.00

deze coco loco kan ook als vegan pannenkoek

• 50 J

Pannenkoeken Veggie’ s

R

AA

AA

• 50 J

KB
BIER

Broccoli kaas | gorgonzola | broccoli
Spinazie

Homebrew by
De Konijnenberg

R • 50 J

kinderpannenkoek naturel
kinderpannenkoek met nutella
friet met kroket of frikandel
friet met mayo

Surprise pannenkoek poedersuiker
met een cadeautje uit de kast

snack Kindermenu

friet | kroket of frikandel | ranja | ijsje

13.95

14.95

tomaatjes | gewokte spinazie | geitenkaas | honing

14.95

Oriëntaal gewokte groenten | hoisinsaus

14.95

Pannenkoeken Wraps

Zalm tomaat | zalm | sla | bieslookroomkaas
5.75
6.75
6.75
4.00

14.95

Javaanse kip

pindasaus | taugé | sla | seroendeng

14.95

Geitenkaas spekjes | geitenkaas | tomaat
sla | honingmosterdsaus

14.95

Thaise beef gewokte ossenhaaspuntjes
8.00

pannenkoek Kindermenu
pannenkoek | ranja | ijsje

13.95

De veggies bevatten altijd 200 gram groenten

Weizen • Blond • IPA

Kids

14.95

Ragout

banaan | cocos | ahoornstroop | walnoten

R

• 50 J

R

gebakken appel | rozijnen | ananas | rum (+€1,00)

glutenvrije- of lactosevrije pannenkoeken + 0.50

Probeer ook ’ns ons Heemsteeds biertje
AA

14.50

8.75
9.00

paprika | champignons | taugé | sla

15.95

Carpaccio carpaccio van ossenhaas
Parmezaan | kappertjes | sla

15.95

Marokkaanse WraP

linzen | gegrilde groenten | tomaat | ras el hanout
deze marokaanse wrap kan ook als vegan pannenkoek

14.95

DEKONIJNENBERG.NL *Prijzen onder voorbehoud
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