Welkom
Leuk dat u er bent !!
Informatie over onze menuprijs:
Er gebeurt van alles in de wereld. De prijsstijgingen vliegen je om de oren.
Ook wij hebben al weken te maken met heel veel prijs verhogingen die onze leveranciers
doorvoeren voor de vele producten en diensten waar wij als restaurant afhankelijk van
zijn. Deze stijgingen nemen de laatste weken meer en meer extreme vormen aan.
Hierdoor hebben wij helaas moeten concluderen dat het voor ons niet meer haalbaar
was voor 20,95 het 3-gangenmenu aan te bieden.
Omdat wij u graag willen blijven verwennen, gaan wij de menuprijs vanaf 25 mei
verhogen met 2 euro. We vertrouwen erop dat u ondanks deze noodzakelijke
prijsstijging nog steeds een heerlijke avond in ons restaurant zal beleven.
ONS CONCEPT
Wij serveren u een 3-gangenkeuzemenu voor € 22,95 dat u geheel zelf kunt
samenstellen aan de hand van de menukaart. Er is genoeg keuze voor iedereen. Naast
ons 3-gangenmenu serveren wij natuurlijk ook onze LUNCHGERECHTEN tot 17.00 uur.
Heeft u vragen? Onze bediening helpt u graag!
Voor een aantal wat luxere gerechten geldt een kleine toeslag. Deze staat achter
het desbetreffende gerecht vermeld.
Heeft u een allergie ? meld dit dan tijdig bij onze bediening.
Wij wensen u een smakelijke avond.
Eet smakelijk!
Team Het Keldertje

Eeterij het Keldertje | Burgemeester Colijnstraat 1 | 2771 GC Boskoop
0172-212467 | info@eeterijhetkeldertje.nl

LUNCH MENU
Dagelijks van 11.30 tot 17.00 uur

BROODJES
keuze uit wit- of bruin oerbrood
GEROOKTE ZALM
			7,95
kappertjes, rode ui, gekookt eitje
en cocktailsaus
CARPACCIO 					7,95
rucola, parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelmayo
		
BROODJE GEZOND 				7,50
boerenham, kaas, rauwkost en gekookt
eitje
WARME BRIE 					7,50
rucola, tomaat, komkommer, honing
en pijnboompitten
		
GARNALENSALADE 				7,95
rauwkost, gekookt eitje en kappertjes
				
FILET AMERICAIN 				7,95
uitjes, kappertjes gekookt eitje
en mayo
				
BAL GEHAKT 					8,00
augurkjes, gefrituurde uitjes en
mosterd-mayo
BROODJE HAMBURGER HET KELDERTJE 10,00
gebakken uien, champignons,
gebakken eitje, curry en friet
				

EIERGERECHTEN
UITSMIJTER
(2 eieren) met kaas 				6,75
(2 eieren) met fricandeau of bacon
of boerenham 				
7,00
(3 eieren) speciaal met fricandeau,
boerenham en kaas				
8,75
OMELET 					7,00
met ham of kaas
BOERENOMELET				7,50
met groenten, ham en kaas
DIVERSEN
TOSTI KAAS					3,50
TOSTI HAM					3,50
TOSTI HAM/KAAS				3,95
TWEE AMBACHTELIJKE
RUNDVLEESKROKETTEN 			
met brood of friet

7,00

BIEFSTUK 				
met brood en jus

11,50

KOP VAN JUT 		
balgehakt met ham, kaas en friet

10,00		

DIVERSE MAALTIJD SALADES
vraag naar de combinaties

11,50

SUPERCARPACCIO			
met truffelmayo, Parmazaanse kaas,
pijnboompitten en rucola met brood
of friet

14,75

3- GANGENKEUZEMENU €22,95

BROODJE VOORAF
B R O O D J E 				
m e t b ru s ch e t t a di p en k ru i den bo ter

4, 50

VOORGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO
met truffelmayo, parmezaanse kaas,
pijnboompitten en rucola sla
CAPRESE TARTAARTJE
tomaat, licht gerookte mozzarella,basilicum en
frambozendressing
VIS DUO
duo van gerookte zalm en garnalen
kroketjes met een cocktaildip
KELDERTJES LEKKERNIJEN + 2,00
bospaddenstoelenkroketje, tempuragarnaal,
mini loempia, gerookte zalm, carpaccio en
rauweham
GARNALEN TRIO		
gambaspiesje, tempuragarnalen en een ouderwetse
garnalencocktailtje vergezeld met een wasabi mayo

SALADE BIEFSTUKPUNTJES
biefstukpuntjes, tauge, komkommer,
mangochutney en teriyaki dressing
		
OOSTERS DUO
van yakitori spiesje en Vietnamees loempia,
geserveerd met piri piri dip
CHAMPIGNON COMBI
bospaddenstoelenkroketjes en kopje
bospaddenstoelensoep.
TOMATENSOEP
geserveerd met stokbrood
						
BOSPADDENSTOELENSOEP
geserveerd met stokbrood
PITA MET GEKRUID VARKENSVLEES
krokante sla en een dip van gerookte knoflook

						

3- GANGENKEUZEMENU €22,95

HOOFDGERECHTEN
SUPERCARPACCIO
met rucola, truffelmayo, pijnboompitjes en
parmezaanse kaas
HOLLANDSE BIEFSTUK
met gebakken uien, champignons en rode
portsaus
OSSENHAASPUNTJES 		
+ 2,50
met saus naar keuze:
stroganoff, champignon of pepersaus		
SPARERIBS
zoals u die van ons gewend bent met
knoflooksaus

MIXED GRILL
bestaande uit varkenshaasje, kipfiletje, biefstukje,
stukje spareribs en knoflooksaus
SCHNITZEL GEGRATINEERD MET KAAS
en een romige champignonsaus
ZALM PAPILLOTTE		
+ 3,00
zalm in pakketje met kruiden en ravigottesaus
FALAFEL BURGER
met krokante sla, tomaat, cheddar cheese en een
briosbol
TIKKA MASALA		
+ 1,50
vegetarische kipstukje, witte rijst, tikka masalasaus

DRAADJESVLEES
geserveerd met romige aardappelpuree

NOEDELS GAMBA
noedels, gamba’s en romige chilisaus

BLACK AGNUS BURGER
cheddar cheese, bbq saus en baconstrips

SURF EN TURF		
+ 2,25
kogelbiefstuk, tijgergarnalen en gerookte
knoflooksaus

KIPPENDIJ SATÉ
met boontjes, taugé, paprika, satésaus en
gefrituurde uitjes
3 SLIPTONGETJES 			
gebakken in roomboter

+ 3,00

GEVULD ITALIAANS HAASJE
gevuld met tomaat, mozzarella, pesto en
omwikkeld met parmaham

LASAGNE RICOTTA		
+ 1,75
lasagne, ricotta en spinazie
IERSE RUNDERBAVETTE
+ 2,50
met gewokte groenten en chimichurri

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet
en salade.

3- GANGENKEUZEMENU €22,95

DESSERTS
CRÈME BRÛLÉE
met vanille-ijs en slagroom
DAME BLANCHE
3 bollen vanille-ijs met slagroom en
chocoladesaus
FERRERO ROCHER			1,75
nutellamousse van hazelnoten en
ferreo rocher, chocoladeijs en slagroom
IJSCOUPE
3 soorten ijs en slagroom
STROOP STROOP STROOP
stroopwafel, stroopwafelijs, stroop en slagroom

CHEESECAKE
met een topping van bosvruchten
ADVOCAATJE COUPE
vanille-ijs advocaat en slagroom
WENTELTEEFJE
met kaneelijs en slagroom
APPELTAART UIT DE OVEN
vanille-ijs, caramelsaus en slagroom
KOFFIE OF THEE
in plaats van dessert kunt u ook kiezen
voor koffie of thee
			
Extra desserts zijn los te bestellen voor
€ 6,75 per dessert.

VOOR DE KIDS

HET KINDERMENU 				 8,50
wordt geserveerd met friet, mayonaise,
appelmoes en als toetje een
kinderijsje. Er is keuze uit: frikandel,
kroket, kipnuggets of spareribs.

KINDERIJSJE					3,75

DRANKEN
FRISDRANK

WIJNEN

Coca Cola				
2,85
Coca Cola light			
2,85
Coca Cola zero				2,85
Fuze Ice Tea					2,85
Fuze Ice Tea green				2,85
Fuze Ice Tea green zero			
2,85
Rivella						2,85
Kinley tonic					2,85
Kinley bitter lemon				2,85
Kinley Ginger ale				2,85
Fanta Orange				
2,85
Fanta Orange zero				2,85
Fanta Cassis					2,85
Sprite Lemon				
2,85
Appelsap 					2,85
Chocolademelk				2,85
Fristi						2,85
Jus d’orange vers normaal			
3,35
Melk						2,50
Chaudfontaine rood 0,2/0,5 cl
2,85/5,00
Chaudfontaine blauw		
2,85/5,00
0,2/0,5 cl

Huiswijn Rood				4,10
Huiswijn Wit droog				4,10
Huiswijn Rose				
4,10
Huiswijn wit zoet				4,10
Huiswijnen per fles		
19,50

KOFFIE’S
Koffie						2,25
Decafé koffie					2,25
Cappuccino					2,50
Espresso					2,25
Dubbele espresso				3,50
Koffie verkeerd				2,50
Latte Macchiato				2,50
Thee						2,50
Verse munt thee				2,85
Warme chocolade melk			
3,00
Slagroom
			
1,25
SPECIAL E KO F F I E ’S
Irish coffee					6,50
Italian coffee					6,50
Spanish coffee				6,50
French coffee				
6,50
			
BIJ DE KOFFIE
Appelgebak					4,00

BIEREN
Kornuit vaasje				
2,95
Kornuit fluitje					2,85
Kornuit pul					5,25
Grolsche malt					2,95
Texels Skuumkoppe				3,95
Radler						3,35
Radler malt					3,35
Liefmans rosebier				3,85
IJbier Zatte					3,95
IJbier Natte					3,95
IJbier Wit					3,95
IJbier IPA					3,95
La Chouffe (tap) 				
3,75
Heineken (flesje)				2,95
Heineken 0.0					2,95
BINNEN EN BUITENLANDS
GEDISTILLEERD
Whisky scotch			
		
4,10
Cognac 					4,10
Jonge jenever					2,90
Vieux						2,90
Port rood					3,25
Martini bianco				3,25
Korenwijn					4,00
Bacardi rum					4,20
Likeur 43					4,20
Amaretto					4,20
Tia Maria					4,20
Cointreau					4,20
Grand Marnier				4,20
Dom Benedictine				4,20
Baileys					
4,20
Wij serveren uitsluitend kraanwater bij onze
wijnen en medicijngebruik.

