
 

 
3-Gangen all inclusive keuze menu   

3-gangen menu incl. onbeperkt drankjes 
(Max. 3 uur en geen buitenlands gedistilleerde dranken en speciale bieren)  

Van te voren reserveren!  

        € 39,50 
Voorgerecht 

(Boven de 15 pers. zal er een kleiner keuze menu gemaakt worden)  
 

*  Romige tomatensoep met basilicum en kruidenkaas   
 *  Traditonele uiensoep met gegratineerde kaas  

             * Champignons uit de oven met knoflook en kaas  
     * Runder carpaccio met pesto, truffel mayonaise en oude kaas   
                   * Chickenwings met chili- en knoflooksaus 
                  * Rivierkreeftjes met cocktailsaus op een bedje van sla 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               Hoofdgerecht 
 
                 Geserveerd op ‘de hete steen’ 

  
                          * Black angus steak  

    *  Kipfilet  
                      *  Fred flinstone   Black Angus steak, kipfilet en varkenshaas 

 

                               Geserveerd op bord 
  
                                                         * Wienerschnitzel  
                                            *  Kipsaté  met satesaus, gebakken uitjes en kroepoek 
                                             * XXL Burger   met spek, ui, kaas en koekenbier dip 
            *  Zalmfilet op oosterse wijze   (met een korstje van sesamzaad, wasabi en kikkoman) 

 
          Alle hoofdgerechten worden geserveerd met onbeperkt frites, salade en koude sausjes 

 
 

     Extra,s   
Pepersaus, champignonsaus  + €2,00  

Gebakken spek, ui en champignons en stroganoff saus + 2,50 
                              Gebakken aardappeltjes en bakje groenten + 3,50 



 

 
 

  Nagerechten van het all inclusive menu 
        All inclusive menu 

 
                           *  Dame blanche  vanille ijs met chocolade saus en slagroom 
                        *  Cheesecake  met vanille ijs met verse aardbeiensaus en slagroom 
                                  * Crème brûlée met vanille ijs en slagroom 
                                 *  Warme appeltaart met vanilleijs en slagroom  
 
                                                          *  Koffie Royal  

   *  Cappuccino  Royal  
         *  Thee  Royal  
   * Latte macchiato Royal  

  
                                        *  Irish coffee Royal  + €3,50 

      *  Spanish coffee Royal  + €3,50 
                                     *  French coffee Royal  + €3,50 

 
             Koffie royal wordt geserveerd met een klein likeurtje met slagroom 

en een koekjes en chocolade garnituur  
(Boven de 15 pers zal de keuze in nagerechten aangepast worden)  

 
Gezellig dineren met vrienden, familie of met een personeels 
uitje?  Reserveer dan deze wintermaanden dit All inclusive 

3-gangen menu!  
 

Zo sta je niet voor verrassingen met een torenhoge rekening aan 
het einde van de avond maar weet je van tevoren al waar je 

 aan toe bent! 
 

E-mail: Info@koekenbier.nl | Tel : 0227 545026 
Koningin emmapark 1 .  Medemblik  
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