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biologische koffie en thee 
koffie  2,00 
dubbele koffie  3,40 
espresso 2,00 
dubbele espresso 3,40 
cappuccino 2,25 
dubbele cappuccino 3,60 
panna montata;  2,50 
espresso met slagroom  
cafeïnevrije koffie  2,00 
latte macchiato 2,40 
koffie ‘verkeerd’  2,25 
irish coffee;  5,50 
met ierse whiskey en slagroom 
french coffee; 5,50 
met grand marnier en slagroom  
dockummer kofje; 4,50 
met beerenburg en slagroom  
chocomel  2,25 
warme chocolademelk  2,25 
warme chocolademelk met slagroom  2,75 
iced cappuccino 3,00 
verse muntthee 2,25 
thee, diverse smaken  2,00 
potje thee, diverse smaken o.a. 3,60 
earl grey,  english breakfast, chamomile,  
peppermint, redbush, wild berry 
en lemon & ginger 
honing bij uw thee? vraag het ons gerust. 
 

biologische zuivel 
volle melk 1,90 
halfvolle  1,90 
karnemelk 1,90 
 

gezonde dorstlessers 
een groot glas verse jus d’orange  3,25 
smoothies van innocent  3,25 
feel good drinks 2,95 

mineraalwaters 
spa rood 25cl 2,15 
spa blauw 25  2,15 
panna, koolzuurvrij 75 cl  4,40 
san pellegrino, koolzuurhoudend 75 cl  4,40 
sourcy met of zonder bubbels 75 cl 3,20 
 
frisdranken en vruchtensappen 
coca-cola 2,15 
coca-cola light 2,15 
fanta orange 2,15 
sprite 2,15 
cassis  2,15 
bitter lemon 2,15 
tonic met een schijfje citroen 2,15 
tomatensap  2,35 
druivensap  2,35 
flevo appelsap  2,35 
rivella 2,15 
ice tea lemon met prik 2,60 
ice tea green zonder prik, gezoet met stevia 2,60 
dubbel fris (appel&perzik) 2,50 
fristi 2,25 
 
iets lekkers erbij 
gevulde koek, met roomboter bereid  1,50 
bolo cakeje  1,50 
heerlijke brownie 2,25 
grootmoeders appeltaart 2,95 
chocoladetaart 2,95 
toef slagroom  0,50 
saucijzenbroodje  2,00  
 
specialiteiten en/of streekgebak  
vindt u in onze vitrine 

warme en koude dranken 



bier 
bier van de tap (klein) 2,25 
bier van de tap (middel) 2,45 
pul tapbier  3,70 
flesje bier  2,60 
leffe  triple  4,25 
witbier 3,00 
alcoholvrij bier (flesje) 2,50 
seizoensbier 

 
huiswijnen 
biologische rosé (per glas) 3,20 
biologische rode huiswijn (per glas) 3,20 
biologische droge witte huiswijn (per glas)  3,20 
zoete witte huiswijn (per glas)  3,20 
karaf biologische rosé 8,50 
karaf biologische rode huiswijn  8,50 
karaf biologische witte droge huiswijn  8,50 
karaf witte zoete huiswijn 8,50 
fles biologische rosé 15,50 
fles biologische rode huiswijn  15,50 
fles biologische witte huiswijn  15,50 
fles witte zoete huiswijn 15,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aperitieven 
rode port  3,40 
witte port 3,40 
sherry; medium of droog  3,40 
witte vermouth  3,40 
 
binnenlands gedistilleerd 
jonge jenever  2,45 
oude jenever 2,70 
beerenburg  2,45 
vieux  2,45 
 

buitenlands gedistilleerd 
bacardi rum  4,20 
jameson irish whiskey  4,50 
courvoisier cognac  4,75 
grand marnier  4,00 
tia maria  4,00 
 

lekker voor bij de borrel 
portie walnoten, gezond & ongezouten 2,75 
acht hollandse bitterballen met mosterd 4,75 
acht kipnuggets met chilisaus 4,75 

bier, wijn en gedistilleerd 



voorgerechten 
 

salade caprése 
italiaanse salade van buffelmozzarella, romatomaat, groene pesto en rucola 

geserveerd met een broodstengel 
 

9,00 
 

rundercarpaccio 
met rucola, truffelmayonaise, pijnboompitten en geschaafde parmezaanse kaas, 

geserveerd met een broodstengel 
 

11,75 
 

gerookte noorse zalm 
op geplukte sla, met kappertjes en gember-mierikswortelsaus, 

geserveerd met een broodstengel 
 

10,75 
 

brood met smeersels 
boerenlandbrood met kruidenboter en olijventapenade 

 
4,00 

 

maaltijdsalades 
 

salade niçoise 
frisse tonijnsalade met geplukte sla, gekookt ei, sperziebonen, tomaat, olijven, 

bosui, kappertjes en een broodstengel 
 

10,00 
 

caesar salade 
romeinse sla met croutons, romatomaat, gekookt ei, ansjovis,  

parmezaanse kaas en een broodstengel 
 

10,75 
 



soepen 
uw favoriete keuze kunt u zelf opscheppen van ons soepenbuffet. 

wilt u liever dat wij het voor u doen, vraag het dan gerust. 
 
 
 

tomatensoep met soepballetjes 
4,75 

 
boerengroentesoep met rundvlees  

4,75 
 

mosterdsoep (vega) 
4,75 

  
soep van de chef 

4,75 
  

 
op het buffet staat, naast de klassiekers, één wisselende soep van de chef,  

de bediening kan u hier nader over informeren.  
met de diverse garnituren op het buffet kunt u nog een extra persoonlijk tintje aan uw soep geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weergaloze buffetten waar je je vingers bij aflikt: ga op smaakavontuur en keer even 
terug in je favoriete vakantieland. Van Italiaanse pasta’s en gerechten met Spaanse passie 

tot ouderwets Hollandse happen en kruidige verleidingen uit het verre oosten.  
 

Met onze speciale 2– en 3-uursarrangenten kun je opscheppen zo vaak je wilt. 
 

Etensreis is geopend op zaterdag en zondag tot 23.00 uur.  
Kijk voor meer informatie op www.etensreis.nl. 

 
 
 



hoofdgerechten 
 

 
kipsaté  15,00 
malse gemarineerde kip met satésaus en indische smaakmakers 
 

schnitzel   15,00 
echte hollandse varkensschnitzel met een schijfje citroen 
 

mediterrane quiche (vega)  16,00 
hartige taart met geitenkaas, spinazie, zongedroogde tomaten en oregano 
geserveerd met boerenlandbrood en salade 
 

kogelbiefstuk  18,00 
lekker van hollands rund met een romige pepersaus 
 

fish and chips  14,00 
dit typisch engelse gerecht van gefrituurde vis is al tientallen jaren populair en wordt door 
ons traditioneel geserveerd, samen met een frisse huisgemaakte ravigotesaus 
  

indische nasi rames  17,00 
rijstschotel met babi ketjap, daging rendang, sambal goreng telor, sajoer lodeh, 
kipsaté met satésaus, cassavekroepoek, sambal goreng kentang, seroendeng  
en zoetzure komkommersalade 
 

kip piri piri  16,00 
authentieke gemaakt pikant kipgerecht op portugese wijze die zijn naam dankt aan de 
“rode duivel peper” de naam van deze peper in swahili is piri piri, met stukjes hollandse prei 
en geserveerd met basmatirijst 
cassavekroepoek, zoetzure komkommersalade en krokante uitjes 
 

indonesische kerrieschotel (vega)  16,05 
gewokte gemengde groenten en “vlees” van de vegetarische slager in een mild-pikante 
kerriesaus, geserveerd met casave kroepoek en basmatirijst 
de groenten in deze schotel zijn van biologische oorsprong 
 

 



hoofdgerechten 
 
 

runderentrecote 20,00 
van hollands rund, geserveerd met naar keuze bearnaise– of stroganoffsaus 
  

noorse zalmfilet  19,00 
gebakken in de oven met een romige mosterdsaus 
 

kebabschotel 14,00 
spiesjes van gekruid lamsgehakt, geserveerd met boerenlandbrood, knoflooksaus, 
gemengde salade en frites 
 

kaasschnitzel (vega)  13,00 
krokant gebakken, geserveerd met gember-mierikswortelsaus 
 

 
wilt u extra groente bij uw hoofdgerecht? 

vraag onze medewerkers naar de groente van de dag 3,50 
 
 

bij onze hoofdgerechten serveren wij naar keuze: 
pasta, basmatirijst, aardappeltjes uit de oven of friet 

 
wilt u een andere saus bij uw gerecht of wilt u de saus liever apart, vraag het gerust aan 

één van onze medewerkers. 
 
 

 
 
  

 .  



piraten & prinssen menu 
 

  

kipnuggets  7,00 
met frietjes, zoetzure saus, mayonaise en appelmoes 
  

zalmfilet  9,00 
uit de oven met groente en aardappeltjes 

  

kipsaté  8,00 
kip op een stokje met satésaus, frietjes, mayonaise en appelmoes 

  

kaasschnitzel (vega) 6,00 
met groente en aardappeltjes 

  

hamburger van puur rundvlees  8,00 
op een groot broodje met frietjes, mayonaise en appelmoes 
 

lintpasta met tomatensaus (vega)  7,00 
met daar overheen geraspte kaas 
 

poffertjes (vega)  5,00 
echte hollandse poffertjes, een lekker grote portie met echte roomboter en poedersuiker 
 

piraten & prinsessen toetjes 
 

blanke dame  3,50 
heerlijk biologisch vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom   

ijscoupe  3,50 
heerlijk biologisch vanilleroomijs met hollandse aardbeien en slagroom   

Ben & Jerry’s cup  3,50 
keuze uit de smaken: chunky monkey, cookie dough, chocolate macadamia,  
chocolate fudge brownie, fairly nuts en strawberry cheesecake 
 

 

  

natuurlijk mogen alle kleine gasten grabbelen uit de grabbelmolen voor ze weer weg gaan 



dessert en ijsspecialiteiten 
 

dame blanche 
drie bollen biologisch vanilleroomijs 

met warme chocoladesaus  
en slagroom  

vrijwel het meest verkochte dessert ter wereld 
 

6,75 
  

aardbeiencoupe 
verse hollandse aardbeien met  

biologisch vanilleroomijs en slagroom 
 

6,75 
 

Etensreis favourite 
heerlijke combinatie van biologisch citroensorbetijs,  

biologisch aardbeiensorbetijs en biologisch frambozensorbetijs  
met slagroom 

 
6,75 

 
crème brûlée 

heerlijk dessert van room, suiker, ei en vanille 
met een laagje gekarameliseerde rietsuiker 

 
6,75 

 
iced cappuccino 

met biologisch vanilleroomijs 
en slagroom 

 
7,00 

 
  

 
   



twee of drie gangen menu 
19,75 

u kunt het menu uitbreiden met een dessert naar keuze van onze kaart  
en betaalt dan 24,95 voor drie gangen. 

 
 
 

 

soep 
uw favoriete keuze kunt u zelf opscheppen van ons soepenbuffet 

met de diverse garnituren op het buffet kunt u nog 
een extra persoonlijk tintje aan uw soep geven. 

 

********** 
 

schnitzel 
echte hollandse varkensschnitzel met een schijfje citroen 

  
 

kaasschnitzel (vega) 
krokant gebakken met gember-mierikswortelsaus 

 

fish and chips 
dit typisch engelse gerecht van gefrituurde vis is al tientallen jaren populair 

en wordt door ons traditioneel geserveerd,  
samen met een huisgemaakte ravigottesaus 

 
bovenstaande gerechten serveren wij met pasta, basmatirijst,  

aardappelpartjes met schil of friet. aan u de keus 
 

********** 
 

koffie, espresso, cappuccino of thee 



fit menu 
lekker licht & gezond 

 
 

soep 
uw favoriete keuze kunt u zelf opscheppen van ons soepenbuffet 

met de diverse garnituren op het buffet kunt u nog 
een extra persoonlijk tintje aan uw soep geven. 

 
 

********** 
 
 

hamburger 
met een gemengde salade 

 
13,50 

 
zalmfilet uit de oven 

met een gemengde salade 
 

16,50 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

clipper tea 
natural, fair & delicious 

 

clipper tea komt uit Engeland en bestaat al sinds 1984. clipper tea is vanaf 1994 volledig fairtrade  
en was hiermee de eerste in Engeland. inmiddels heeft deze trend zich doorgezet naar biologisch! 

 

wij hebben de volgende smaken thee voor u geselecteerd.  
om de keuze voor u iets eenvoudiger te maken, volgt een korte omschrijving van de diverse theesoorten. 

 
everyday    een heldere en robuuste thee, met een volle smaak. een goede thee om uw dag mee te  
    beginnen. gemaakt van theeën uit India, Afrika en Sri Lanka. 
 
earl grey   een lichte en verkwikkende thee met een onderscheidende bergamot citroensmaak. 
 

english breakfast een speciale mix van assam en ceylon thee geeft een verfrissende smaak. 
    geschikt voor elk moment van de dag. 
 

chamomile   een kalmerende kop thee met een zachte smaak en een zonnige gouden kleur. deze  
    thee is van nature cafeïne vrij 
 

peppermint  een lichte verfrissende kop thee met een knapperige, heldere en koele smaak. deze  
    thee is van nature cafeïne vrij 
 

redbush   een goed alternatief voor zwarte thee, van nature cafeïnevrij en een natuurlijke bron van  
    anti-oxidanten 
 
wild berry   een thee met een diepe fruitsmaak en een intens aroma  
 
lemon & ginger  een verfrissende heerlijke smaakcombinatie van citroen en gember. deze thee is  
    van nature cafeïnevrij  
 

red fruits & aronia een thee met een evenwichtige en rijke smaak, heerlijke fruitige met hibiscus, 
    rozenbottel, aardbeien, frambozen en aronia bessen. deze thee is van nature cafeïnevrij 
 

black currant & acai een thee met een rijke smaak, heerlijk fruitig met hibiscus, rozenbottel, acai bessen 
     en een onderscheidende smaak van zwarte bessen. deze thee is van nature cafeïnevrij 
 

 


