“De Koningsherberg “
Onze koffies
Koffie crème van verse arabica bonen 2,35
Café grand, extra groot, sterke kop koffie 3,20
Espresso van verse arabica bonen 2,35
Cappuccino 2,95
Koffie verkeerd 2,95
Latte Macchiato 3,75
Sweet Chocolate, latte met chocoladesiroop
verse slagroom en chocoladevlokken 4,95
Caramel Dream, latte met caramelsiroop,
Verse slagroom en caramelblokjes 4,95
IJskoffies, keuze uit vanille, caramel of
chocoladesiroop met verse slagroom 5,75
(Onze koffievariaties zijn ook cafeïnevrij te bestellen
0,25 ct. extra)

Warme dranken
Thee diverse soorten thee uit een box 2,35
Verse muntthee 3,50 met cupje honing 4,25
Verse gemberthee 3,50
Warme volle chocolademelk zonder of met
verse slagroom 3,45

Frisdrank
Frisdranken

Karnemelk 2,20
Melk 2,20
Coca Cola regular 2,45
Coca Cola light 2,45
Coca cola zero 2,45
Appelsap 2,45
Fristi 2,45
Chocomel 2,45
Tonic met citroen 2,45
Sinas 2,45
Cassis 2,45

Sprite 2,45
Rivella 2,45
Fuze tea black tea
peach hibiscus 2,45
Fuze tea green tea
lemon 2,45
Fuze tea black tea
sparkling 2,45
Spa rood 2,45
Spa blauw 2,45
Verse jus d’orange
3,90

Eenvoudig goed!

Gulpener bier van de tap
Glas 22 cl 2,45 / 50 cl 4,50
Texels Skuumkoppe 4,50

Speciale bieren in de fles
Liefmans on the rocks 3,50
Amstel malt 3,75
Amstel Radler 2% 3,75
Amstel Radler 0% 3,95
Korenwolf witbier met citroen 3,75
Gerardus Kloosterbier blond, goudgeel bier 4,00
Gerardus Kloosterbier dubbel, donkerblond 4,00
Duvel, Belgisch speciaal bier 4,50
Zwoele Oele, zacht, in Anloo gebrouwen tripel 4,95
Dolle Bolle, frisse in Anloo gebrouwen IPA 4,95
Witte Wieven, frisse in Anloo gebrouwen Weizen 4,95

Wijnen
Wit
Chardonnay Chapel Hill Frankrijk, vol, rond en rijp
van smaak. glas 4,25 / fles 16,75
Chenin Blanc Zuid Afrika, fris en strakke wijn
glas 4,00 / fles 15,25
Rheinhessen, Duitsland, plezierige licht zoete wijn
glas 3,75 / fles 14,75
Rood
Shiraz Cabernet Sauvignon, Zuid Afrika, zacht, rond
en vol van smaak, glas 3,95 / fles 14,95
Merlot Cheval, Frankrijk, elegante wijn
glas 4,00 / fles 15,95
Rosé
Rosé Shiraz, Zuid Afrika, fruitig en fris
glas 3,75 / fles 14,75

Smoothies 370 ml.
Aardbei/banaan
Ananas/mango
Aardbei/mango
4,75

Lekkers voor bij uw drankje…








Broodplankje met diverse 
broodsoorten, geserveerd
met kruidenboter, aioli, 
rode pesto en olijven 6,75

Aangeschoten
champignons, in
bierbeslag gefrituurde
champignons 7,95
Mini kaassoufflés 8 st.

5,50
Pittige borrelnootjes mix

3,75
Warme baguette met

huisgemaakte
kruidenboter 4,75

Mini frikadelletjes 8 st.
4,75
Mini loempia’s 8 st.
4,75
Nacho’s met
gesmolten kaas
geserveerd met creme
fraîse en chilisaus
5,00
Bitterballen 6 of 10 st.
3,25 / 4,75
Van Dobben
bitterballen 8 st. 6,75
Anloër bitterballen 8
st. 6,75

www.dekoningsherberg.nl

Lekkers voor bij de koffie of thee
specialiteit van het huis:
Warm ambachtelijk appelgebak uit de oven met
verse slagroom 3,75
Boerencake, huisgemaakt met verse slagroom 2,75
Monchouvlaai met kersen en verse slagroom 3,95
Wafel met warme kersen in huisgemaakte gelei en
verse slagroom 3,95
Hazelnootschuimbol (glutenvrij) met verse slagroom
3,95
Slagroom bij gebak en cake is gratis
Extra slagroom 0,95

#koningsherberg

“De Koningsherberg “

Eenvoudig goed!

Lunchgerechten

De lunch serveren wij van 12.00 tot 16.30 uur. Voor allergie
informatie kunt u de bediening vragen naar de diner kaart .

Tosti’s / Panini’s

Herberg tosti met boerenachterham en/of jong belegen kaas 3,75
Herberg tosti Hawaii met boerenachterham, jong belegen kaas en ananas 4,25
Herberg tosti pesto met boerenachterham en/of jong belegen kaas, tomaat en rode pesto 4,75
Panini ham/kaas/pesto of kip/kaas/pesto 5,75

Uit de frituurpan
Bord knapperige frites met mayonaise en heerlijke friteskruiden 3,50
Frikandel of rundvleeskroket 2,50
Rundvleeskroket of frikandel (100 gram) met brood wit/bruin 4,25
Twee rundvleeskroketten of frikandellen met brood wit/bruin 6,25

Uitsmijters met 3 scharreleieren
Uitsmijter met boerenachterham en/of jong belegen kaas 7,95
Uitsmijter met rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en huisgemaakte pestodressing 11,95
Dit zijn spiegeleieren, wilt u dubbelgebakken? Geef dat dan even door.

Baguettes
Warme baguette jong belegen kaas en/of boerenachterham 6,95
met frambozen- of yoghurtdressing
Warme baguette gezond 7,75
belegd met ijsbergsla, jong belegen kaas, boerenachterham en ei. Met frambozen- of yoghurtdressing
Baguette met rundercarpaccio 11,75
met Parmezaanse kaas, rucola en huisgemaakte pestodressing
Baguette met zalm 11,75
met roomkaas, ijsbergsla, komkommer, pijnboonpitjes en huisgemaakte pestodressing
Baguette met tonijn 10,75
met ijsbergsla en gesnipperde ui

Maaltijdsalades
Grieks ijsbergsla, olijven, feta, dressing met toast en roomboter 12,95
Tonijn ijsbergsla met dressing, toast en roomboter 12,95

Plates
Plate schnitzel met frites, salade en zigeunersaus 13,75
Plate kipschnitzel met frites, salade en chilisaus 13,75
Plate tilapia met frites, salade en huisgemaakte vissaus 13,75

Gemengd
bittergarnituur
20 st.

5 bitterballen
5 minifrikandelletjes
5 kaassoufles
5 miniloempia’s
9,75

Soepen van het huis
Tomatensoep huisgemaakt met diverse groenten 4,95
Drentse mosterdsoep huisgemaakt met room, spekjes en Drentse worst 4,95
Maaltijdsoep huisgemaakte goed gevulde tomatensoep of een huisgemaakte mosterdsoep met
Drentse worst en spekjes. Geserveerd met een baguette en huisgemaakte kruidenboter 8,95

Pannenkoeken
geserveerd met stroop, poedersuiker en bruine basterdsuiker
Kinderpannenkoek naturel 4,75
Pannenkoek naturel 6,50
Extra’s op de pannenkoek (max. 3 toppings per pannenkoek)
ham, kaas, spek, ui, appel/kaneel, ananas, rozijnen, champignons
per topping 1,75
Bolletje vanille-ijs 2,25
Onze pannenkoeken worden smeuïg en niet te droog gebakken, als u dit wel wilt kan dit bij de
hartige droge toppings champignons, kaas, rozijnen of naturel
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Ondanks dat wij onze gerechten met
veel aandacht bereiden, is kruisbesmetting
www.dekoningsherberg.nl
#koningsherberg niet 100% te voorkomen.

