
Voorgerechten 
 

Rundercarpaccio 
pestodressing, oude Beemster kaas, pijnboompitten en rucola 

 
€12,25 

 

Zalmtartaar 
gerookte zalm, rode ui, kappertjes, augurk en limoencrème 

 
€12,75 

 

Tonijncarpaccio 
wakame salade, sesam, bosui en een wasabicrème 

 
€ 12,75 

 

Gerookte eendenborst 
mango chutney, walnoten, rucolasalade en balsamico 

 
€12,25 

 

Huisgemaakte tomatensoep 
dungesneden prei en crème fraîche 

 
€7,50 

 



Hoofdgerechten 
 

Op de huid gebakken doradefilet 
met witte wijnsaus en citroen 

 
€21,75 

 
Gebakken zalmfilet 

met hoisinsaus, sesam en bosui  
 

€21,75 
 

Huisgemarineerde kippendijen spies 
met satésaus en gebakken uitjes  

 
€20,75 

 
Gegrilde entrecote 

met pepersaus of kruidenboter 
  

€23,75 
 

Gebakken tamme eendenborst 
met lichte portsaus en sjalotten  

 
€23,75 

 
Vegetarisch hoofdgerecht van de chef 

 
€20,75 

 
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites, salade en 

seizoensgroenten 



Nagerechten 
 
 

Vanille crème brûlée 
 

€7,95 
 
 

Huisgemaakte chocolademousse met frambozensorbet 
 

€7,95 
 
 

Dame blanche 
 

€7,75 
 
 

Smid's ijs feestje 
 

€7,95 
 

 
 

Diverse koffie of thee dessert 
(huisgemaakte lekkernij, bonbon en chocolade) 

Vanaf €5,50 
 
 
 

 



 
Kids 

 
Voorgerechten 

 
Tomatensoep 

€5,25 
 

Rundercarpaccio 
€7,95 

 

Hoofdgerechten 
 

Pannenkoek 
€6,50 

 
Friet met snack 

kroket, frikandel of kipnuggets 
€6,75 

 

Nagerechten 
 

Smid’s kinderijsje 
€4,50 

 
Raketje 
€1,95 

 
Babycino 

€1,95 
 



Water 
 

Mineraalwater plat      €2,95 

Mineraalwater bruis     €2,95 

Mineraalwater plat fles 75cl    €5,45 

Mineraalwater bruis fles 75cl    €5,45 

Karaf kraanwater     €2,00 

 

 
 
Brood 

 
Brood met roomboter     €4,95 
Brood met 3 smeersels     €5,95 
Meergranen bol                                                                               
gevuld met kruidenboter en Beemster kaas  €8,25 
 

 
 
 
 
 



Wijnen  

 

Wit     Glas Fles 

Sauvignon Blanc  €4,60 €21,95 

Chardonnay   €5,25 €25,95 

 

Rood     Glas Fles 

Grenache   €4,60 €21,95 

Merlot    €5,25 €25,95  

 

Rosé    Glas Fles 

Syrah    €4,60 €21,95 

Pinot Grigio Blush  €5,25 €25,95 

 

Bubbels    Fles 

Cafe de Paris     

Brut     €26,95 

Rosé     €26,95 

 



Bieren Fles 30cl 

 

Brand       €3,60 

Texels Skuumkoppe     €5,00 

Brouwerij Leeghwater Beemster Boezem Blond  €5,50 

Brouwerij Leeghwater Weizheid Weizen   €5,50 

Jopen Mooie Nel  IPA     €5,50 

Jopen Adriaan Wit      €5,50 

Bier van het moment         vanaf €5,00 

 

Bieren 0.0 

 
Heineken 0.0      €3,35 
Amstel Radler 0.0     €3,85 

Brand Weizen 0.0     €4,50 

0.0 van het moment            vanaf €4,50 

 
 
 
 



Frisdranken 
 

Coca-Cola      €2,95 

Coca-Cola Zero      €2,95 

Fanta       €2,95 

Fanta Cassis      €2,95 

Sprite       €2,95 

Diverse Ice Tea       €3,00 

Bitter Lemon      €3,00 

Tonic       €3,00 

Ginger Ale      €3,00 

Appelsap      €3,10 

Appelsap Schulp     €3,60 

Fristi       €3,25 

Chocomel      €3,25 

Limonade      €1,95 

Verse jus d’orange     €3,80 

Verse jus d’orange groot    €4,80 
 
 



Warme dranken 
Wij werken met de beste koffiebonen van ‘De Plantage Koffie’ 

 
Koffie       €2,65 

Espresso      €2,65 

Dubbele espresso     €3,80 

Cappuccino      €2,95 

Koffie verkeerd      €3,50 

Latte Macchiato     €3,50 

Chai Latte      €4,00 

Warme chocolademelk     €3,50 

Irish coffee      €8,25 

French coffee      €8,25 

Italian coffee      €8,25 

Spanish coffee      €8,25 

 
Slagroom      €0,95 

Siroop       €0,80 

Sojamelk      €0,65 

Havermelk      €0,65 



Warme dranken 
Wij werken met de lekkerste losse thee van ‘Suez Thee’ 

 

Earl Grey      €2,70 

Magic Forest      €2,70 

Groene Jasmijn      €2,70 

Groene Sencha      €2,70 

Rooibos Chai      €2,70 

Sinaasappel Chai     €2,70 

 

Verse thee 
 

Munt thee       €3,50 

Gember thee      €3,50 

*ook verkrijgbaar met sinaasappel en citroen + €0,25 

 


