Eten & Drinken

Wist u dat?
 U ook tijdens de lunch van de dinerkaart kunt eten, en met het diner
van de lunchkaart.
 Als u een allergie heeft of een bepaald dieet volgt, dit bij ons kunt
melden. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.
 Wij geen boter op het brood doen. Als u wel boter wenst kunt u dit ons
laten weten.
 Wij dagelijks een daghap serveren. Zie het krijtbordje of vraag onze
collega’s er naar.
 Wij voor 4 personen of meer ook een vleesfondue of gourmet kunnen
organiseren, (wel eerst even reserveren) €22,50 per persoon.
 U bij ons ook een feest kunt geven. Vraag even naar Jan of Zwaan voor
meer informatie.
 Wij ook te volgen zijn via twitter, facebook en instagram. Bij elke
1000e volger verloten wij een diner bon voor twee personen.

 Wij voor onze gasten gratis Wi-Fi hebben.

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

Lunch
Uitsmijter

€ 7,90

3 gebakken eieren op brood met ham en kaas.

Oer Hollands

€ 7,50

2 kroketten met brood en mosterd.

Pistolet gezond
Belegd met jonge kaas, ham, komkommer, tomaat en sla.

Pistolet gerookte zalm
Belegd met gerookte zalm, roomkaas, ui en kappertjes.

Pistolet brie
Belegd met brie, honing en pijnboompitten.

Pistolet Ham
Belegd met Boerenachterham, geserveerd met mosterd.

Pistolet Kaas
Belegd met jonge kaas geserveerd met mosterd.
Meerprijs oude kaas €1,00

Broodje leverworst
Geserveerd met mosterd.
Meerprijs pistolet €1,00

€ 7,90
€ 7,90
€ 6,90
€6,50

€ 6,50

€ 5,20

Broodje ossenworst
Geserveerd met uitjes.
Meerprijs pistolet €1,00

€ 5,80

Broodje huisgemaakte bal

€ 7,80

Geserveerd met mosterd.

Pistolet hete kip
Belegd met gerookte kip met chilisaus uit de oven.

Pistolet warme ham
Belegd met warme boerenachterham, geserveerd met honingmosterddressing.
* U heeft keuze uit een wit of bruin broodje/pistolet.

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

€ 7,80
€ 7,80

Tosti’s
Tosti kaas

€ 3,30

Belegd met jonge kaas geserveerd met ketchup.

Tosti ham en kaas

€ 3,30

Belegd met ham en kaas geserveerd met ketchup.

Tosti kaas en tomaat

€ 5,90

Belegd met jonge kaas en tomaat geserveerd met ketchup.

Tosti Hawaii
Belegd met ham, kaas en ananas geserveerd met ketchup.

Tosti Schippershuis

.
Belegd met ham en kaas en daar boven op een gebakken ei geserveerd met
ketchup.

Tosti IJsselmeer

€ 5,90
€ 6,80
€ 6,80

Belegd met roomkaas , gerookte zalm en ui.

Tosti Bontekoe

€ 6,80

Belegd met salami, oude kaas, paprika en ui geserveerd met ketchup.

Tosti Padde

€ 6,80

Belegd met ham, kaas, groene pesto, tomaat en ui geserveerd met ketchup.

Tosti Rolf

€ 6,80

Belegd met brie en honing.

Tosti Hayo
Belegd met pesto, gerookte kip, pijnboompitten en zongedroogde tomaat.
*Keuze uit wit of bruin brood.

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

€ 6,80

Voorgerechten
Stokbrood

€ 3,00

Met kruidenboter.

Stokbrood deluxe

€ 6,50

Met aioli, tapenade en kruidenboter.

Mosterdsoep
Met stukjes gerookte zalm, geserveerd met brood.

Uiensoep
Gegratineerd met brood en kaas.

Tomatensoep

€ 5,80
€ 5,80
€ 5,80

Huisgemaakte vegetarische tomatensoep, geserveerd met brood.

Erwtensoep*

€ 6,30

Huisgemaakte erwtensoep, geserveerd met roggenbrood en spek.

Runder carpaccio

€ 10,80

Dun gesneden ossenhaas met pijnboompitten, pesto, zongedroogde tomaatjes,
oude kaas en sla.

Zalm carpaccio
Een carpaccio van gerookte zalm met rode ui, kappertjes en sla.

€ 12,80

Salade geitenkaas

€ 11,80

Met honing-mosterddressing, walnoten, komkommer en tomaat.

Salade gerookte zalm
Met ui, kappertjes, komkommer en tomaat.

Salade gerookte kip
Met tomaat, komkommer, paprika en pijnboompitjes

Salade trio
Salade met geitenkaas, gerookte zalm en gerookte kip.

Duivelse Garnalen
In knoflook gewokte garnalen met sambal en piri piri kruiden




Gerechten met een * (sterretje) zijn seizoensgebonden.
Wenst u een kleiner portie soep, dat is dit ook mogelijk.

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

€ 12,80
€ 11,80
€ 14,80
€ 12,80

Hoofdgerechten
Specialiteit: Hamburger Halve Maen

€ 14,80

Een hamburger van 100% rundvlees, op een verse bol belegd met sla, tomaat
komkommer, rode ui en gebakken spek. Geserveerd met frites en mayonaise.

Saté van de haas (groot: 3 stokjes)
Huis gemarineerde malse varkenshaas geserveerd met satésaus, salade, kroepoek,
frites en mayonaise. Medium € 13,80 Small 10,80

€ 16,80

Biefstuk

€ 17,80

Lekker gebakken in de koekenpan geserveerd met salade, frites en mayonaise.
Meerprijs saus: €2,- keuze uit: peper/stroganoff/gorgonzola.

€ 16,80

Scheepspotje
Stoofpotje van rundvlees, ui, paprika, knoflook en verse kruiden. Geserveerd met
rode kool en een bolletje huisgemaakte aardappelpuree.

Dagprijs

Sliptong
Drie in de boter gebakken sliptongen geserveerd met salade, frites en mayonaise.

Mosselen*

€ 19,80

In witte wijn gekookte mosselen geserveerd met twee sauzen, salade, frites en
mayonaise. (* indien voorradig)

Spareribs

€ 16,80

Spareribs gemarineerd in piri-piri kruiden, geserveerd met salade, frites en
mayonaise.

Pasta
Warme pasta met stukjes kip, pesto, champignons en Italiaanse kruiden. Ook
vegetarisch verkrijgbaar.

Hamburger Schippershuis
Broodje hamburger geserveerd met zigeunersaus, een gebakken ei, salade, frites
en mayonaise.

Gehaktbal Menu
Huisgemaakte gehaktbal geserveerd met salade, frites en mayonaise.

Schnitzel
Een schnitzel geserveerd met salade, frites en mayonaise.
Meerprijs zigeunersaus: €2,00

Kids Menu
Frikandel of drie bitterballen, frites met appelmoes en een ijsje toe. (tot 12 jaar)

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

€ 14,80

€ 12,80

€ 11,80
€ 14,80
€ 6,80

Nagerechten
IJssoorten
Dame Blanche 2 bolletjes vanille ijs met warme chocoladesaus en
slagroom.
Ben & Jerry ijs
• Vanille Cookie Dough
• Chocolate Fudge Brownie
• Strawberry Cheesecake
Viennetta, vanille ijs met stukjes chocolade en een toef slagroom
IJscoupe 2 bolletjes vanille ijs met een toef slagroom

Vanille ijs met warme kersen en slagroom

Gebak
Appelpunt

Met slagroom
Warme dranken
Thee div. smaken
Verse muntthee
Koffie
Cappuccino
Espresso
Latte macchiato
Warme chocomel met slagroom + € 0,50
Wiener melange
Koffie verkeerd
Ristretto
Koffie met een likeur/whiskey
Irish koffie
Koffie met Irish whisky

Italian koffie

Koffie met Disaronno Amaretto

Kiss of fire

Koffie met Tia Maria en Cointreau

Spanish koffie

Koffie met Tia Maria

French koffie

Koffie met Grand Manier

Amelander Stille koffie
Koffie met ’t zwijgertje uit Ameland

Brasil koffie

Koffie met Tia Maria en Grand Marnier

Caribean koffie
Koffie met malibu

*De speciale koffies worden geserveerd met slagroom.

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

€ 5,00
€ 3,80
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,80
€ 2,30
€ 2,80
€ 2,30
€ 2,70
€ 2,30
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,80
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,80
€ 6,00

Dranken
Frisdrank
Cola
Cola light
Sinas
7-up
Cassis
Tonic
Bitterlemon
Rivella
Tomatensap
Appelsap
Fristi
Chocomelk
Sourcy rood
Sourcy blauw
Lipton ice tea
Lipton green ice tea
Limonade
Jus d’orange
Verse jus d’orange
Halfom
Melk/Karnemelk
Kinder melk+limo

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,60
€ 2,60
€ 1,00
€ 2,60
€ 2,80
€ 2,40
€ 2,30
€2,30

Amstel fluit
Amstel vaas
Amstel halve liter
Ciney donker bier
Koninck tripple
d’anvers
Wieckse Witte
0,25 cl
0,40 cl

€ 2,40
€ 2,50
€ 5,00
€ 3,80
€ 4,80

Bieren van de tap

Alcoholvrij bier
Wieckse Witte 0%
Wieckse Rosé 0%
Radler 0%
Amstel malt 0%

€ 3,00
€ 4,30
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Bier van de fles
Amstel Radler
Westmalle dubbel
Westmalle tripple
Duvel
Palm
Wieckse Rosé bie
Heineken Oud bruin
Affligem blond
Affligem dubbel
Affligem tripple
Jillz rood/wit
Brand zwaar blond

€ 3,00
€ 3,80
€ 4,10
€ 3,80
€ 3,00
€ 3,00
€3, 00
€ 3,80
€ 3,80
€ 4,10
€ 3,00
€ 3,80

Buitenlands
gedestilleerd
Safari
Passoa
Kahlua
Apflekorn
Malibu
Pisang Ambon
Bacardi
Bacardi Lemon
Bruine rum
Vodka
Gin
Campari
Tequilla
Sambuca

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Mix met frisdrank
Mix met jus d’orange

€ 6,30
€ 6,50

Whisky
Famous Grouse
Jameson
J&B
Ballantine’s
Highland
Glen Talloch
Red Label
Black Label 12 jaar

€ 4,80
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,80
€ 6,30

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

Dranken
Likeur
Amaretto
Tia Maria
Cointreau
Baileys
Grand Manier
Drambuie
Sambuca
Cuarenta Y Tress (43)

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

Cognac
Joseph Guy
Remy Martin VSOP
Calvados

€ 4,80
€ 5,30
€ 4,80

Port
Witte port
Rode port
Rode port (10jr oud)

€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00

Sherry
Droog
Medium

€ 3,00
€ 3,00

Martini
Wit
Rood

€ 3,00
€ 3,00

Binnenlands
gedestilleerd
Jonge jenever
Oude jenever
Ketel 1
Berenburger
Jägermeister
Schipperbitter
Div. bitters
Dropshot
Korenwijn
Underberg
Vieux
Bessen jenever

€ 2,80
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 4,30
€ 3,00
€ 2,80
€2, 80

Mix met frisdrank
Mix met jus d’orange

€ 5,20
€ 5,40

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

Wijnen
Witte wijnen
Winzerkrone klosterhof

Per glas
€ 3,20

Per fles
€ 18,50

€ 3,20

€ 18,50

€ 4,20

€ 20,-

Een vriendelijke zoete witte wijn uit Duitsland

L’Impossible Sauvignon Blanc
Droge witte wijn uit de Languedoc streek in Frankrijk

Chardonnay

Een volle en fruitige droge witte wijn van de chardonnay
druif gemaakt, op eikenhout gerijpt en afkomstig uit ZuidOost Australië

Alchoholvrije droge witte wijn

Een alcoholvrije droge witte wijn met een frisse fruitige
afdronk

€ 3,20

Rosé
L’Impossible Grenache Rose

Een droge rose met een fruitige smaak die fris en
tegelijkertijd zacht overkomt. Deze wijn komt uit Valencia
Spanje

Alcoholvrije rosé

€ 3,20

€ 18,50

€ 3,20

Een alcoholvrije rosé met een fruitige afdronk

Rode wijnen
Palombe Rouge CarignanKaapse
Deze wijn is op fruit gemaakt en zo ontstaat deze lichte
fruitige wijn met een plezierige ronde en soepele smaak.
Deze wijn komt uit de Languedoc/Roussillon Frankrijk

Montemar

Catalunya, volle rode wijn van de tempranillo druif. Smaak
van fijn fruit, lichte kruiden en wat eiken in het aroma.
Evenwichtig rond, geurig, zacht aromatische afdronk

€ 3,20

€ 15,-

€ 4,20

€ 20,-

⦁ Af en toe veranderen we de wijnkeuze kijk voor
het juiste aanbod en prijs op onze wijnkaart.

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

Borrelhapjes
Bitterballen
8 stuks geserveerd met mosterd.

€ 5,80

Kaasstengels
8 stuks geserveerd met chilisaus.

€ 5,80

Vlammetjes
8 stuks geserveerd met chilisaus.

€ 5,80

Warm gemengd
2 bitterballen, 2 kaasstengels, 2 mini loempia’s, 2 gamba’s

Warm/koud gemengd
Bitterballen, vlammetjes, blokjes kaas en plakjes worst.

Samosa
Een oosters hapje gevuld met groenten en oosterse specerijen
8 stuks geserveerd met chilisaus.

Gamba’s
8 gamba’s in een krokant jasje.

Dim Sum
Verschillende oosterse hapjes gevuld met combinatie van varkensvlees, vis of
rundvlees.
8 stuks geserveerd met chilisaus.

Mini Loempia
8 vegetarische loempia’s geserveerd met chilisaus.

Kaasplankje
3 soorten Hollandse kaasblokjes.

Worstplankje
Plakjes ossenworst en leverworst.

Tortilla chips

€ 5,80
€ 9,80
€ 6,30

€ 5,80
€ 6,30

€ 5,80
€ 5,80
€ 5,80
€ 5,20

Geserveerd met salsa saus en guacamole.

Nacho cheese
Uit de oven met kaas, tomaat en ui
Geserveerd met salsasaus en guacamole.

Bent u ergens allergisch voor of volgt u een bepaald dieet? Laat het ons weten.

€ 6,80

