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Best Formule Menu
CARPACCIO

* * *
LE BEEF SPIES
(BIEFSPIES) BIJ PASSEND GARNITUUR

* * * *
CHOCOLADE COULANT

29,75

Desserts
Crème brûlée 6,00
Chocolade coulant & chocolade ijs 7,50
Crêpes suzette & huis gemaakt ijs 8,75
Dame blanche 6,75
Pêche melba 7,00
Griesmeel met bessensap & slagroom 6,75
Onbelievebol 7,50
Baba au rhum 5,00

Gebak
Parijse soes 3,75
New York cheesecake 3,75
Appeltaart 3,75
Slagroom 0.80

Koffietijd
Koffie + koffiebroodje 3,50
Koffiebroodje los 1,30Yoghurt met bramensap en muesli  4,75

Plat du jour  
Dagmenu’s vanaf 12.00 uur

Dinsdag Schnitzel met champignon en ui, gegratineerd met kaas 

Woensdag   Spareribs

Donderdag Varkenshaas-saté, pindasaus, atjar, kroepoek gebakken rijst

Vrijdag Diverse vissoorten in mosterdsaus

Zaterdag Varkenshaas met champigonroomsaus

 Reserveer dagelijks uw dagmenu voor slechts p.p.  15,75

 Alle gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur

Katwijkse worstmakerij Beuling
In de kern voornamelijk enthousiaste makers van verduurzaamde vleesproducten zoals rauwe ham en droge worst. In een tijd 
waar massaproductie hoogtij viert, maakt Beuling ambachtelijke producten van (bij voorkeur) lokaal geproduceerde 
duurzame grondstoffen. Vanuit een kleine ‘worstmakerij’ in Katwijk maken zij uiteenlopende producten geïnspireerd op 
veelal Zuid-Europese lekkernijen. Zij hechten veel waarde aan dierenwelzijn en voegen geen onnodige hulpstoffen toe aan hun 
producten. Zij werken dan ook graag samen met mensen die deze zelfde waarden hoog in het vaandel hebben staan. 
Op deze manier maken zij eerlijke, duurzame producten met 100% liefde. Dat smaakt natuurlijk altijd beter.

Proef hier een Beulingsplankje met diverse worstsoorten    9,50

Visgerechten
PANGA EN GAMBA 
gepocheerde pangafilets met een gegrilde spies van
gamba’s geserveerd met kreeft-cognacsaus € 19,50

ZALM
uit de oven onder een korst van Hollandaisesaus € 16,50

GAMBA
spiesjes van grote garnalen in kruidenolie € 19,50

VISPANNETJE
diverse vissoorten in mosterdsaus gegaard € 17,50

HOMARD HET WAPEN
hele kreeft gegratineerd met krab en Goudse kaas € 29,50

Vleesgerechten
SURF EN TURF
varkensmedaillons  met een gambaspies in
ketjapchilisaus €19,00

TOURNEDOS
biefstuk van de haas met een keuze uit peper- of
champignonsaus € 23,50

VARKENSHAAS
met gebakken champignons en roomsaus  € 16,50

SPEENVARKEN (aanrader)
in oven gegaarde racks van jong varken
in kruidenolie € 21,50

SCHNITZEL
gegratineerd met ham, kaas en champignons € 13,50

Grilspecialiteiten
STEAK ’T WAPEN VAN KATTUK
pepersteak met perzik,champignons en warme
knoflooksaus € 18,75

LAMSCOTELET
gegrild met kruidenboter € 16,75

CÔTES DE BOEUF
geweldige steak 500 gr. van Iers rund € 28,50

SATE 
van varkenshaas geserveerd met saté saus,
kroepoek en atjar en gebakken uitjes € 14,00

CHEFS CHOICE
kunt u geen keuze maken,laat het de kok voor u doen.
Vis of Vlees? € 16,50

Vegetarische gerechten
Vraag het aan uw gastheer of gastvrouw 
altijd weer een verrassing € 15,50

Extra saus en diverse
champignonsaus € 2,00 mayonaise € 1,00
pepersaus € 2,00 kruidenboter € 2,00
rode wijnsaus € 2,00 appelmoes € 2,00
geb. champignons € 2,50 

Voor de kids
SPONS BOB
kipnuggets patat, mayonaise appelmoes € 6,75

PIET PIRAAT
vissticks met patat appelmoes en mayonaise € 6,75

KABOUTER PLOP
Frikandel met patat,appelmoes en mayonaise € 6,75

KINDERIJS
smulbeker € 3,00

Ook kunnen voor de kinderen de voor- en hoofdgerechten 
gehalveerd worden (t/m 12 jaar).

Onbelievebol
Tijdens de Horecava-kookwedstrijden bracht 
Pieter	van	Klaveren	het	tot	een	groot	succes	door	
de eerste prijs, ’Het Gouden bestek’, te winnen 
met een zelfverzonnen nagerecht. Het gaat hier-
om een bol ijs verpakt in cake en amandelen en 
dan gefrituurd.
Het is dan ook een hardloper in de Neefies en 
daarom ook hier op de kaart. De onbelievebol, 
ongelofelijk toch!

Alle gerechten worden geserveerd  
met een bijpassend garnituur en salade

Kijk op ons schoolbord
voor de meest

wisselende gerechten

Kreeft
Verse gekookte kreeft is een echte delicatesse. Het 
lekkerste vlees bevindt zich in de scharen en in 
de staart. Kreeftenvlees is zeer mager en fijn 
van smaak. De Europese kreeft heeft een lichtere 
kleur dan de Amerikaanse of Canadese. Volwas-
sen kreeften wegen ongeveer 500 gr. en zijn ruim 
30	cm	lang.	Kleinere	kreeften	die	minder	wegen,	
noemt men babykreeften. Naast de zeekreeft be-
staan er nog vele andere soorten zoals de langoust en 
de rivierkreeft. Langousten lijken op zeekreeften. Ze hebben echter 
geen scharen, maar wel stevige voelsprieten en lange poten met 
kleine haakjes. Langousten worden gemiddeld 20 tot 40 cm groot.
Rivierkreeften	zijn	zoetwaterkreeften	die	10	tot	30	cm	lang	zijn.

Bij ons verkrijgbaar kreeft, gekookt, gegrild of uit de oven als voor- 
of hoofdgerecht. Een ware delicatesse.

Drieplassenweg	3	-	Katwijk
Tel.	(071)	4017749

Chefs 
specialiteit

Iedere dag 
wisselend

24,50



EiEren   
Eggs Norwegian 9,75
brioche brood gerookte zalm
zacht gekookte  eieren
hollandaise saus 

Eggs Benedict 7,50
brioche brood zacht gekookte eieren 
met ham & hollandaisesaus  

Uitsmijter naar keuze 7,50
ham 
kaas 
ham/kaas 
rosbief 

Uitsmijter gerookte zalm 9,75
van Roots zalmspecialiteiten

 

CLASSICS   
Voorgerechten

Steak tartare 11,95
Carpaccio     9,90
Paling toast 12,75
Garnalen cocktail      12,50
Escargots                        8,75
Meloen & ham                   8,75
Kippasteitje                       6,75
Champignon gratin      7,50

Soepen   
Franse uiensoep   5,75
gegratineerd met kaas

Tomatensoep    5,50
met kalfsgehaktballetjes

Bretonse vissoep   8,75

Croissants

Confiture 2,50
Warme chocolade 3,50
Ham-kaas 3,95

Baguettes
Gerookte zalm  7,50
Gerookte paling 8,75
Hollandse garnaal 9,50
Parmaham  7,75
Belegen kaas 6,00
Ossenworst 6,75

Salades

Tonijn Salade
met vers geschroeide tonijn

14,75

Geitenkaas                               

9,75

Hors D’oevre Varié             
met diverse vlees en vis

15,50

Sandwiches EN CROQUES
Club Sandwich ................................................................................7,50
kip & bacon

Steak Sandwich ...............................................................................8,75
rosbief & gebakken ui     

Captain Sandwich ...........................................................................9,50
gerookte zalm & crabsalade

Croque (tosti) .................................................................................4,00

Croque madame ..............................................................................7,75

Het rookprocess van Boschypaling
Roken is één van de oudste conserveer methodes, het bestaat al vele eeuwen en wordt voornamelijk 
gebruikt voor vlees en vis. Men ontdekte dat je door vlees of vis koud of warm te roken de 
houdbaarheid aanzienlijk kon verlengen. Als je het goed deed wel maanden of soms wel veel langer. 
Het had toen weinig te maken met het toevoegen van smaak. De smaak was van secundair belang. 
Het ging destijds vooral om het bevorderen van de houdbaarheid. Met de huidige 
conserveermethodes en uitvindingen als de koelkast en vriezer is het roken van minder belang 
geworden. De unieke smaak is echter blijven bestaan en niet of moeilijk op andere manieren te 
verkrijgen, maar door velen geliefd. Met deze gedachte hebben wij ons dan ook toegelegd op het 
ambachtelijk warm en koud roken van vis. Zoals gezegd gebruiken wij voor onze producten twee 
methoden: het warm en koud roken. 

Ambachtelijk gerookte paling op toast              12,75   
 

Bittergarnituren
Kalfsbitterballen (10 stuks)      7,00
Gemengd bittergarnituur (10 stuks)  7,75
Kaasstengels (10 stuks)        8,00
Ossenworst en pickles    7,50
Portie kaas      6,75



Hoofdgerechten 

Vis
Gebakken slibtong       19,50
3 stuks in roomboter gebakken

Gegratineerde zalm      19,00 
botersaus, groenten en goudse kaas

Gekookte mosselen      19,75
traditioneel gekookt, geserveerd 
met hollandaise saus

Geschroeide tonijn      21,50
met tomaat antiboise en kappertjes

Gevogelte
½ geroosterde scharrelkip met   14,00
appelcompote

Canard a la orange    21,75
eendenborst in sinaasappelsaus 

Vlees
Steak & jus                   16,75
Steak pepersaus      18,75
Steak champignonsaus    18,75
Le beef spies     18,00
Côtes de bœuf 500 gr    25,75
Bavette kruidenboter     23,50
Tournedos rossini     28,50
Tournedos stroganoff     27,50
Entrecôtes béarnaise    20,25
Dry aged ribeye steak kruidenboter  23,50
Varkenshaas roomsaus     16,75
Shaslick        16,75
Wienerschnitzel      14,75

Port proeverij
DOW'S Port Tawny 75cl
Kenmerkend voor de houtgerijpte tawny port is zijn zachte, zwoele smaak met aroma's 
van noten, abrikozen en karamel.

DOW'S Port Late Bottled Vintage 
DOW's Late Bottled Vintage is een volle, rijke Port met geuren van kruiden en rijp fruit 
en een elegante, aromatische neus. De smaak is vol en compleet met de traditionele 
drogere afdronk van DOW's.

DOW'S Port 10 YO 
De kleur van deze mooie wijn is prachtig donkerrood: hij heeft een klassiek bouquet 
van noten en amandelen. De smaak is vol, met tinten van gedroogde vruchten met een 
intense nootachtige afdronk. Het is een zachte, rijpe port met een prachtig evenwicht. 
Deze 10 jaar oude Port is gemaakt volgens de traditionele drogere stijl van Dow's en 
heeft een schitterende volle smaak en een nootachtige afdronk

Port proeverij  8,75                                       

PLateau de fromage      9,75
Proeverij van vijf uitgesproken kazen zorgvuldig door onze chef 
samengesteld met vijgenbrood
                                                                   Tip! Combineer met Port proeverij

Extra garni
te bestellen als bijgerechten

Pommes gratin                 3,50      
Pommes duchesse  3,50
Pommes croquettes  3,50

Ratatouille    3,50
Salade rustique   3,50 
Appel compote   2,50
Krokante uienringen  3,00
Gebakken champignons  3,50
Kippenlevers   5,00
Plak eendenlever   5,00
Pepersaus    2,00
Roomsaus    2,00
Béarnaisesaus   2,00
Stroganoffsaus   2,00
Mayonaise    1,00

Kreeft & oester
Vanaf 12.00 uur

Salade kreeft 21,50
Kreeft gekookt 27,50

Thermidor 32,50

Oesters ½ dozijn  18,00
Oesters heel dozijn 32,50

Junioren Kaart
Tomatensoep  3,75
Meloencocktail 4,00
Hamburger 6,75
Vissticks 6,75 
Kipnuggets  6,75
Mini flensjes 3,50
Kinderijs 3,75
Limonade 1,00

Special
Croissant Surf & Turf 22,75

Kipragout met kreeft & Hollandse garnalen met gegrilde 
asperges, salade rustique pommes duchesse

Vegetarische
          

Vegetarische tomatensoep met gesmolten Goudse Kaas € 
5,50

Vegetarische Quiche van ricotta en spinazie
14,75

Wrap uit de oven met gestoofde champignons,tomaat, 
gebakken ui en Goudse kaas, incl. garnituur  € 

15,75

Brood met 
Kruidenboter 5,75

Cadeaubon
verkrijgbaar in 15,- / 25,- en 50,- euro

Fish and Chips       12,75

gebakken schellevis met friet en salade



D(E)INING 19

www.deining19.nl

Koffie & Thee

Koffie 2,35
Cappucino  2,60
Espresso  2,50
Espresso macchiato 3,00 
Latte macchiato   3,00
Koffie verkeerd  2,50
Glas thee  2,15
Munt thee  2,85
Verveine thee 2,85
Warme chocolade  2,50
+ slagroom  3,00 
Special koffies 6,75

Frisdranken per fles

Coca Cola  2,40
Coca Cola zero 2,40
Fanta orange 2,40
Sprite 2,40
Fanta cassis  2,40
Schweppes tonic water  2,50
Schweppes bitter lemon  2,50
Schweppes ginger ale  2,50
Rivella  2,50
Nestea sprankling  2,75
Nestea green 2,75
Chocomel 2,50
Fristi 2,50
Dubbel fris  2,50
Melk  2,00
Karnemelk              2,00
Appelsap  2,50
Jus’d orange  2,50
Tomatensap  3,00

Waters

Chaudfontaine rood 2,20
Chaudfontaine blauw  2,20
Stella maris stil 4,50
Stella maris bruisend 4,50

Alcoholische dranken

Jonge jenever ketel 1  2,70
Oude jenever Rutte 2,90
Hoppe Vieux  2,60
Bessenjenever  2,60
Citroenjenever  2,60
Advocaat slagroom  3,90
Advocaat  3,50
Jägermeister  3,00
Beerenburg  3,00
Bacardi  3,65
Bacardi lemon  3,65
Captain morgan  3,65
Vodka  3,65
Pernod  3,65
Campari 3,65
Gin divers 4,50
Tequilla  3,65
Malibu  3,65
Sambuca  3,65
Grappa  3,90

Bieren Tap

Heineken fluitje 2,30
Heineken normaal  2,50
Westmalle 3,90
Brand Sylvester 4,25

Speciaal bieren op Fles

Amstel 0.0% 2,75 
Affligem blond 3,80
Affligem dubbel 3,80
Affligem trippel 3,80
Corona 4,50
Desperados 4,00
Edelweiss weizenbier o,5 l 5,00
Judas 3,75
Liefmans on the rocks 3,90
Monteith’s summer ale 4,25
Monteith’s indian pale ale 4,25
Pauwel kwak 4,25
Radler citroen 3,50
Radler appel + limoen 3,50
Radler 0.0%  2,50
Straffe hendrik quadruppel  3,95
Vedett extra white 3,75
Wieckse witte 0.0% 3,00

Likeuren     
 
Grand marnier  4,75
Drambuie 4,75
Cointreau 4,75
D.O.M benedictine 4,75
Amaretto  4,00
Bailey’s 4,00
Tia maria 4,00
Kahlúa  4,00
Likeur 43 4,00
Frangelico 4,00
Amerguinha 4,00
Limoncello 3,50

Whisky’s en Malts

Jameson            3,75
Ballantines                 3,75
Famous grouse  4,00
Four roses  3,75
Jack daniels  4,00
Chivas regal  4,00
Glenfiddich  4,00
Johnnie walker red label 3,75
The maccallan amber 7,50
Talisker 10 Jaar 8,25
Glenkinchie 10 jaar 6,50
The singleton 12 jaar 9.50
Oban 14 jaar 7,50
Tomatin 15 jaar 7,00
Lagavulin 16 jaar 9,75

Cognac

Remy martin V.S.O.P  6,75
Martell V.S.O.P  6,50
Pierre ferrand         6,75
Calvados V.S.O.P 6,75

Wijn 

Glas rode huiswijn  4,00
Glas witte huiswijn  4,00
Glas zoete witte wijn    3,50
Glas rosé huiswijn  4,00
Port 4,00
Sherry  4,00
Vermouth  4,00

Damrak gin & Thomas Henry Elderflower tonic
Steranijs, sinaasappel

Monkey 47 gin & Fever-Tree tonic water
Sinaasappel

Gin Mare & 1724 tonic water
Citroen, kardemon

Bloom gin & Thomas Henry Elderflower tonic
Rood fruit

Hendrick’s gin & Fever-Tree tonic water
Rozenblad, komkommer

Bobby’s gin & 1724 tonic water
Kruidnagel, limoen

Bombay Sapphire gin & San Pellegrino Aranciata Rossa
Sinaasappel

Fever-Tree Indian tonic water; natuurlijke tonic met een 
frisse smaak. Fever-Tree wordt gemaakt van authentieke 
ingrediënten: subtiele aroma’s, natuurlijke vruchtensappen, 
bronwater, rietsuiker en de hoogste kwaliteit kinine van de 
cinchona boom.De eerste 100 % natuurlijke tonic water ter 
wereld!

1724 tonic water; Argentijnse tonic gemaakt met 
bronwater uit Patagonië. De kinine komt uit Peru en is ge-
plukt op 1724 meter hoogte! Een luxe tonic met een zeer 
delicate mousse.

Thomas Henry Elderflower Tonic is geschikt voor wie op 
zoek is naar een ietwat zachtere tonic die ervoor zorgt dat 
de sterke smaak van de gin niet verloren gaat. Deze tonic uit 
Duitsland heeft vlierbloesem als hoofdingrediënt en heeft 
een mooie, zachte bitterheid.

Thomas Henry was een apotheker die leefde in de 18de eeuw 
in Manchester. De heer Henry stond mee aan de basis van het 
eerste koolzuurhoudende frisdrankje, de tonic .......

Stel zelf uw Gin Tonic mix samen voor 8,50

Irish coffee, Italian coffee, 
Spanish coffee, French coffee, 
Kloosterkoffie, Kiss of fire

Special Coffee         6,75 Brasserie Koffie
koffie, advocaat, tia maria en kaneel   

6,50

Strandrestaurant

071-4019998


