
BOL RUSTICA DESEM 
wit of bruin 

CARPACCIO 9
Avocado, rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten  
en truffelmayo.

KIPPENDIJ  8
Gemarineerd in gerookte paprika, kimchee, little gem en  
Franse mayodressing.

HOLLANDSE GARNALEN  9
Little gem en huisgemaakte whiskeysaus.

OUDE KAAS 5
Augurk, pijnboompitten en mosterddressing.

HUMMUS  5
Rucola, avocado, zontomaatjes en pijnboompitten.

GEITENKAAS 6
Honing en tijm met walnoten, uit de oven.

SALADBOWL 
met landbrood 

BEEF SALAD 11
Gemengde sla, julienne peen, kastanje champignons en  
spicy dressing.

CARPACCIO SALAD 11
Gemengde sla, avocado, Parmezaanse kaas, pijnboompitten  
en trullefmayo.

KNOFLOOK GAMBA SALAD  10
Gemengde sla, kerstomaatjes, pijnboompitten en  
citroen/mayodressing.

CAESAR KIPPENDIJ SALAD 11
Gemengde sla, cherry tomaatjes, bacon, ei, croutons, 
Parmezaanse kaas en caesardressing.

WARME GEITENKAAS SALAD  10
Gemengde sla, geitenkaas, honing-tijm met walnoten.

LANDBROOD 
wit of donker

KROKETJES 
Bospaddestoel, coleslaw en truffelmayo. 6
Garnaal, coleslaw en whiskeysaus. 8
Rundvlees, coleslaw en mosterddressing. 7

12 UURTJE 10
Wortel-pompoen soepje, gekookt eitje, plakje kaas of  
ham, kroketje en coleslaw.

KIDS ONLY 

Bammetje met boter, jam, hagelslag of pindakaas. 2
Mini chocolade en roomboter croissant. 1
Tosti met kaas. 3
Wortel-pompoen soepje. 3

SOEPEN 
met landbrood 

OOSTERSE MISO SOEP MET PULLED CHICKEN 6
Noedels, koriander, bosui en pulled chicken.

WORTEL-POMPOEN SOEP MET GEITENKAAS 6
Wortel-pompoen, sinaasappel, room, ui, knoflook 
en komijn.

BURGERS vanaf 14.00 
Al onze burgers worden geserveerd met oerfriet en mayo 

THE CLASSIC  15
100% Nederlands rundvlees, geroosterd brioche bolletje, 
sla, tomaat, augurk, gebakken ui, cheddar en
classic burger saus.

CRAB BURGER  16
huisgemaakte crab burger, geroosterd brioche bolletje, 
gamba’s, krab, sla, tomaat en huisgemaakte whiskeysaus.

VEGGIE BURGER  14
huisgemaakte vegetarische burger, geroosterd brioche 
bolletje, kikkererwten, mais, sla, tomaat en tzatzikisaus.

WIFI
Netwerk: 

HotelDePrince
Wachtwoord: 

Kopa64
BREAKFAST  
(ma t/m vrij tot 11.00, za & zo tot 12.00) 

ZOVEEL ALS JE OP KUNT 10
Roerei, gekookte eitjes, roomboter & chocolade croissantjes,  
vloerbrood donker&wit, harde bruine & witte broodjes, crackers,  
beschuit, peperkoek, hartig & zoet beleg, fruit, melk, margarine,  
roomboter, yoghurtjes, muesli, cornflakes, koffie/thee naar  
keuze, verse jus, max 2 drankjes p.p.

ONTBIJT OP EEN PLANKJE (de hele dag door)  7
Koffie & thee naar keuze, verse jus, 2 mini croissants, 
donker of wit bolletje, roomboter, jam en een plakje kaas.

BIO YOGHURT
Granola, cranberries, kokos en agavesiroop. 5
Banaan, walnoten, kaneel en ahornsiroop. 4

Onbijt/lunch vanaf 7.00 tot 17.00


