WARME DRANKEN

FRISDRANKEN

BIEREN

Kofﬁe 2,30
Kofﬁe groot 3,40
Kofﬁe verkeerd 2,60
Cappuccino 2,60
Espresso 2,30
Dubbele espresso 3,40
Latte macchiato 3,25
French coffee 5,95
Irish coffee 5,95
Italian coffee 5,95
Spanish coffee 5,95
Warme Chocomel 2,60
Warme Chocomel met mini marshmallows 3,00
Slagroom 0,50
Pickwick Tea Master Selection 2,40
Verse muntthee met honing 2,95

Frisdrank klein 2,20
Frisdrank normaal 2,60
Frisdrank groot 3,00
Coca Cola Zero 2,40
Lipton Ice Tea 2,80
Lipton Ice Tea Green 2,40
Chaudfontaine bruisend 2,20
Chaudfontaine natuurlijk 2,20
Apfelschorle 2,40
Sappen vanaf 2,40
Dubbelfrisss 2,40
Rivella 2,40
Cassis 2,40
De beker
Chocomel/Fristi 2,40
mag je
Bitterlemon/Tonic 2,40
houden!
Capri-Sun 1,50
Ranja in een Koos Konijn drinkbeker 2,00

Heineken
Klein 25 cl 2,60
Normaal 35 cl 3,25
Groot 50 cl 4,55

4,00

HUISWIJNEN
KOFFIE MET
A

PPELTAART

osé
Rood/wit/r
Glas 3,75
13,50
Karaf 50 cl
,50
Fles 75 cl 18

GEDISTILLEERD
Martini 3,10
Port 3,10
Jenever 3,10
Likeuren vanaf 3,10
Whisky/Rum vanaf 4,10

SPECIALITEITEN

COCKTAILS

Appeltaart 2,50

Sex on the Beach - wodka, perzik, sinaasappel en
passievrucht 7,25

Verwenkofﬁe, kofﬁe met siroop naar keuze en
slagroom 3,60

Mojito - rum, munt, limoen en rietsuiker 7,25

Café Brûlée, kofﬁe met karamel en vanille onder
een dak van slagroom en een kletskop 3,60

Aperol spritz - Aperol kruiden en vruchtenlikeur, soda
en prosecco 5,25

Warme chocolademelk met amaretto siroop en
slagroom 3,60

Hugo - een combinatie van prosecco, ﬁjne
vlierbessiroop, een vleugje limoen, munt en soda 5,25

Heineken 0.0%, een alcoholvrij bier
met een verfrissende en fruitige
smaak 3,00

PAULANER WEISSBIER

DUVEL

sprankelend fruitig karakter
met lichte bitterheid 4,85

zwaar blond, lichtzoete
smaak, sterke hopbittere
afdronk 4,35

AFFLIGEM BLOND

AFFLIGEM DUBBEL

volle droge smaak,
afdronk is zacht en
hopbitterig 4,00

karameltonen en
kruidige smaak, afdronk
is bitterzoet 4,00

MORT SUBITE KRIEK

BRAND IMPERATOR

zoetzure smaak,
rijk aan kers 3,50

amberkleurig bier, met
een milde, maar krachtige
moutsmaak 3,50

WIECKSE WITTE

AMSTEL RADLER/
RADLER 0.0%

verfrissend witbier, heerlijk
zacht van smaak 3,50

perfecte frisse mix van
Amstel bier en sprankelend
citroenwater 3,30

DESPERADOS

APPLE BANDIT

met de bite van tequila en
de frisheid van citroen 4,00

knisperfrisse cider gemaakt
van de beste appels 3,50

MENUKAART

VAKANTIEPARK AQUADELTA
PLAZA

LUNCHGERECHTEN

tot 17.00 uur

SOEP & VOORGERECHTEN

Tosti Classic van biologisch boerenbrood met
ambachtelijke beenham, kaas en een frisse salade 6,25

Brood met smeersels
4,25

Tosti Hawaï van biologisch boerenbrood met
ambachtelijke beenham, kaas, ananas en ketchup 6,75
Focaccia met cajun kip en rode ui, gegratineerd met kaas
en geserveerd met chilisaus 7,25
Angus beef burger met bacon, frites en coleslaw,
geserveerd met een heerlijke saus 14,50
Wienerschnitzel schotel met citroen, frites en een frisse
salade 12,50
Club sandwich gerookte kip met bacon, sla, komkommer,
tomaat en sandwichsaus 9,25
Club sandwich gerookte zalm met tomaat, komkommer,
mesclun en wasabimayonaise 9,75
Speltbol ambachtelijk gerookte kip met roomkaas,
cashewnoten, komkommer, tomaat en mesclun 8,75
Geitenkaas geserveerd op biologisch boerenbrood,
warm uit de oven met zongedroogde tomatenrelish en
gebrande noten 7,25
Kroket duo, een bourgondische kroket en meesterlijke
garnalenkroket met boerenbrood 9,75
Uitsmijter met drie eitjes en bacon, geserveerd met frisse
salade 7,25
Uitsmijter met drie eitjes, ham en kaas geserveerd met
frisse salade 7,25

Bruschetta van biologisc
h boerenbrood met
tomatenrelish 5,25
Italiaanse tomatensoep,

al jaren een topper 4,7
5

Soep van de dag vanaf
4,50

NAGERECHTEN

Traditionele rundercarpa
ccio met truffelmayonais
e en
Old Amsterdam klein 9,7
5 / groot 13,75
In olijfolie en knoﬂook ge
bakken champignons me
t
toast klein 7,75 / groot 10,
25

Hollands ijsdessert met vanille-ijs,
stroopwafelstukjes, karamel-toffees
aus en
slagroom 6,25

SALADES

Dame blanche met vanille-ijs,
chocoladesaus en slagroom 6,25

ic sauce, cassave
Gambasalade met sweet chilli garl
12,75 / groot 16,75
klein
chips, tomaat en komkommer
t eitje, tomaatjes,
Kip & bacon salade met een gekook
caesar dressing
croutons, komkommer en romige
klein 9,75 / groot 13,75

Bananenboot met vanille-ijs, banane
nijs en
slagroom 7,25
Lemon & mascarpone cheesecak
e met
slagroom en een bolletje vanille-ijs
6,75

, geroosterde noten
Salade Fit met avocado, geitenkaas
ilicum vinaigrette
en zaden, cherrytomaatjes en bas
klein 10,25 / groot 14,25

KINDERGERECHTEN

Warm chocoladetaartje met smelten
d hart,
geserveerd met vanille-ijs en slagroom
6,75

Tomatensoepje met broodje en boter 3,50

Koos Konijn ijsbeker met vanille-ijs,
discodip en slagroom 4,50

kommer,
Gerookte makreelsalade met kom
svinaigrette
cherrytomaatjes, croutons en citru
klein 9,75 / groot 13,75

Spaghetti bolognaise en een Koos Konijn
beker met vanille-ijs 9,50

, gekookt eitje,
Baby leaf salade met gerookte zalm
tons geserveerd
crou
rige
verschillende pitjes en knappe
5
14,2
t
groo
/
5
met citrusvinaigrette klein 10,2
Bij een grote salade kunt u kiezen uit

brood of een aardappel supplement

BORRELGARNITUUR

Kroket of frikandel en een Koos Konijn beker
met vanille-ijs* 9,50
Koos Konijn snack (gepaneerde kip) en een
Koos Konijn beker met vanille-ijs* 9,50
Vissticks en een Koos Konijn beker met
vanille-ijs* 9,50
Poffertjes met poedersuiker en Nutella 5,00
* Geserveerd met frites, snoeptomaatjes,
komkommer, mayonaise en appelmoes

Bitterballen 10 stuks 4,50
0
Kaasbitterballen 10 stuks 5,0
0
Mini frikandellen 10 stuks 4,5
stuks 6,75
Gemengde bittergarnituur 12
8 stuks 6,25
Vegetarische mini loempia’s
met twee heerlijke
Knapperige Potato Dippers
dipsausjes 6,75
ham, chorizo,
Luxe garnituur met gedroogde
en crostini
bitterballen, garnalen, kaas
(min. 2 pers.) 6,50 p.p.
Allergeneninformatie?
Vraag ernaar bij onze medewerkers

