
KOFF IE  & GEBAK

BORRELEN

HAPJES

I JS



Huisstede
Een ambachtel i jke  kwal i te i tss lager i j  u i t  Dronryp,  Fr ies land.  

Werkt  u i ts lu i tend met  b io logisch v lees ,  veela l  gefokt  in  
Fr ies land.

 
Schinkel  Seafood

De verse v is  komt rechtst reeks vanaf  de Urker  v isafs lag .
 

Boerder i j  Koldermelk
Een k i jk je  nemen b i j  de koeien,  een bezoek brengen aan  

de boerder i j  winkel  en verse melk  tappen u i t  de melktap .  
 

Waterbuffelfarm 
Met 95 waterbuffels  gelegen in  Oldemarkt .  De  

waterbuffels  worden op een duurzame en natuur l i jke  wi jze  
groot  gebracht .  

 
KOE EN KALF

 Staat  garant  voor  loe i-  en steengoed b ier  in  verschi l lende 
smaken en st i j len ,  ambachtel i jk  en met  toewi jd ing 

gebrouwen.  Henk de Vr ies  is  de brouwer  van a l  dat  lekkers  
en h i j  heet  je  van harte  welkom op z i jn  s i te .  

 
Bakker i j  Steenstra  

Nog steeds elke dag vers  en ambachtel i jk  gewerkt  volgens 
e igen recepten .  Al le  producten worden bere id  met  100% 
kwal i tat ief  hoogwaardige grondstof fen en elke dag (en 

nacht )  met  veel  l ie fde en pass ie  gemaakt .
 A l  meer  dan 50 jaar  gevest igd in  het  hart  van Steenwi jk !  

HERKOMST VAN ONZE PRODUCTEN



De beste koffie die de natuur te bieden 
heeft, Illy koffie!

Koffie
Decafé
Espresso 
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Dubbele espresso
Warme chocolademelk 
+ slagroom

Thee:
Thee (diverse smaken)
Verse muntthee
Verse gemberthee

Special Coffee:
Irish coffee | whiskey
Spanish coffee | tia maria 
Italian coffee | amaretto
French coffee | grand marnier

Koffie & Thee

Gebak
Appeltaart
+ slagroom

Cheesecake
lemon-mascarpone 

Chocoladetaart
met een toefje slagroom

Eeser soes
overgoten met chocoladesaus en 
advocaat 

3,75

2,70
2,70
2,70
2,80
2,80
3,50
3,75
3,00
0,50

2,70
3,50
3,75

6,95
 

4,50

4,50

'De favoriet"
 

Probeer de Eeser soes. 
Heerlijk met chocoladesaus 

en advocaat. 4,50

0,50



Frisjes
Coca Cola 

Coca Cola Zero

Fanta Orange

Fanta Cassis

Sprite 

Rivella Original

Fuze Tea Sparkling Lemon 

Fuze Tea Green

Gingerbeer 

Finley Tonic

Finley Ginger Ale 

Finley Bitter Lemon 

Chocomel

Fristi

Chaudfontaine Still

Chaudfontaine Sparkling

Ranja

Chaudfontaine 0,75 liter

Karaf ijswater
met verse munt en citroen. 

1,0 L

SAPPEN
4,25

COCKTAILBAR
 

Als onze cocktailbar 
open is hebben wij ook 

heerlijke cocktails!

 
3,50

Verse Jus d'orange

Minute Maid Appelsap

Minute Maid Jus d'orange

IJskoffie
Naturel

Caramel

Chocolade

4,50

2,80
2,80

2,75

2,75

2,75

2,80
2,75

2,80

2,90
2,90

3,20

2,80

2,80

2,80

2,80
2,80

2,75

2,80

1,00
5,00



Wijnen

Sauvignon Blanc - Verdejo, Spanje
fris | sappig | citrus | groene appel
glas 4,00 | fles 20,00

Spätlese, Duitsland
fruitig | zoet
glas 4,00 | fles 20,00

Chardonnay,  Chili
fris | zacht | tropisch fruit
glas 4,75 | fles 25,00

Pinot Grigio, Moldavië
fruitig | kruidig | fris
glas 4,25 | fles 23,50

Tempranillo-Grenache, Spanje
sappig  | fruitig | zwoel  | fris  
glas 4,00 | fles 20,00

Syrah - Grenache, Frankrijk
licht | zomerfruit  | fris
glas 4,25   | fles 23,50

W
it 
dr
oo

g

Tempranillo-Syrah, Spanje
vol fruit | kruidig | vanille
glas 4,00 | fles 20,00

Cabernet sauvignon - Carmenere, Chili
fruitig | smaakvol | zachte tannines  
Alleen per fles 26,50

Merlot, Frankrijk
rood fruit | zachte kruiden | zoethout 
glas 4.25 | fles 23,50

Ro
sé

Ro
od

Zo
et

Prosecco, Italië
mousserend | fris | feestelijk
glas 5,00 | fles  27,00

Bu
bb

el

Primitivo, Italië
krachtig | rijp | zwart fruit|  zachte afdronk
glas 4,75 | fles 25,00

'Wijnen van Winetable'
Onze wijnkaart is 

samengesteld door 
Sjoerd IJzerman 
van Winetable in 

Steenwijk. 



Van de tap
Heineken fluitje 0,22
Heineken vaasje 0,25
Heineken 0,5 
Heineken 0.0%
Texels Skuumkoppe

Wisselende bieren van de tap
Brand Weizen  (lente | zomer)
Brand Bockbier (herfst | winter)

Bieren in fles
Affligem Blond
Affligem Dubbel
Westmalle Tripel
Mort Subite Kriek Lambic
Amstel Radler 2.0%
Amstel Radler 0.0%
Affligem Blond 0.0 % 

Lokaal KEK bier
KEK BIER 
De naam KOE EN KALF (KEK) 
verbindt het verleden van de 
brouwer als veehouder met de 
twee zwerfkeien in de buurt van 
Baars, die in de volksmond Koe 
en Kalf heten. Staat garant voor 
loei- en steengoed bier in 
verschillende smaken. 
Bijvoorbeeld: 
blond | dubbel | trippel 

BIEREN

2,50
2,75
5,30
2,75
4,50

4,50

 
4,50
4,50
4,50
3,50
3,25
3,25
3,50

"Geniet met volle teugen van onze 
speciaal bieren op de tap".

Verfrissend in de lente, 
hartverwarmend in de herfst: 

Vraag gerust wat voor lekkers er
 nu op de tap beschikbaar is.

4,50



Binnenlands gedistilleerd: 
Jonge Jenever
Vieux
Berenburg

Buitenlands gedistilleerd:
Safari
Wodka
Gin
Tequila
Malibu
Sambuca
Bacardi 

Koffie likeuren
Amaretto
Drambuie
Bailey's 
Grand Marnier
Cointreau
Likeur 43 
Frangelico

Whisky & Cognac:
Hennessy cognac
Chivas Regal Whisky
Glenfiddich Whisky
Jack Daniëls Whiskey
Jameson Whiskey
Red Label Whisky
Four Roses Whiskey
Busnel Calvados 

Sterke dranken
 

3,00

4,00
 

4,00

6,00



SMAAKSENSATIE
 

Verse frieten met 
Parmezaanse kaas 

en truffelmayonaise
6,50

6,00

HENDRICKS GIN
komkommer | Premium Indian

PINK GIN
aardbei |  Rasberry & Rhubarb

SCHIEDAM GIN 
citroen | munt | Premium Indian

GORDON'S LONDON DRY GIN 
citroen | munt | Premium Indian

Gin-Tonic 8,50

Alcoholvrij 
Tonic ZONDER gin  
tonic | limoen | munt | siroop

Shirley Temple
gemberbier | grenadine | limoen

Hugo Delight
bruiswater | suikersiroop | munt | 
citroen

Ginger Delight
ginger-Ale | sinaasappel | munt

Fever Tree Tonic 

HUGO | 6,50
suikersiroop | prosecco | bruiswater | 

munt | citroen
 

APEROL SPRITZ | 6,50
aperol | prosecco | bruiswater| 

sinaasappel



HAPJES
Van Dobben bitterballen 
met mosterd mayonaise |
8 stuks

Bittergarnituur mix
met chilisaus |
8 stuks

Calamaris
met aioli | 8 stuks

Mini loempia's
met chilisaus | 8 stuks

Mexicaanse nacho's
uit de oven met gesmolten kaas

Verse friet
met Oliehoorn mayonaise

Truffelfriet
verse friet | Parmezaanse kaas | 
truffelmayonaise

Plankje Heerlijkheid 
koude en warme hapjes | 2 pers.
Extra persoon
*Plankje Heerlijkheid niet na 17:00 
te bestellen.

Broodplankje
brood van Bakkerij Steenstra uit 
Steenwijk met 3 smeersels

SMAAKSENSATIE
 

Verse frieten met 
Parmezaanse kaas 

en truffelmayonaise

7,50

7,50

6,50

9,50

3,00

6,50

14,50

5,50

7,00

8,50

6,50



IJS

Proef het ambachtelijke 
ijs van boerderij 

Koldermelk uit Nijeveen. 
 

Chocolade taartje
smeuïg chocoladetaartje met vanille 
roomijs, karamelsaus en slagroom.

Boerenheerlijkheid
softijs met advocaat, boerenjongens 
en slagroom. 

Dame blanche
softijs met chocoladesaus en 
slagroom. 

Vers fruit
softijs met vers fruit, aardbeiensaus 
en slagroom. 

Mascarpone-Lemon cheesecake
met een bolletje vanille roomijs en 
slagroom.

"Grote mensen" kinderijsje
softijs met chocoladesaus en 
slagroom.

"Eeser" IJsberg
soes gevuld met softijs en overgoten 
met advocaat, chocoladesaus en 
slagroom.

Boerderij-ijs Koldermelk
op ambachtelijke wijze gemaakt met 
verse melk en room van eigen 
koeien. 
Elke maand een andere smaak!

7,50

7,50

7,50

7,50

8,50

8,50

4,50

7,50



Als onze cocktailbar open is kunt u ook genieten 
van al onze cocktails. 



Varen in Giethoorn 
Reserveer een bootje in Giethoorn
www.restaurant-giethoorn.com

Bowlen 
Reserveer een bowlingbaan in Tuk 
www.bowlingcentrumsteenwijk.nl

E-Chopper met diner of lunch
Reserveer een e-chopper arrangement
www.restaurantheerlijkheid.nl

ONZE ACTIVITEITEN


