
GiethoornEetcafé
ONS CONCEPT

Welkom bij Eetcafé Giethoorn. U kunt 
bij ons genieten van diverse lunch & a 
la carte gerechten of onze heerlijke All-
You-Can-Eat-Pancakes in ons sfeervolle 
restaurant of op het terras aan het water. 
Uw kinderen kunnen tijdens uw verblijf 
in ons restaurant vrij gebruik maken van 
de speelzolder en speeltuin. Tevens zijn 
er speciale kinderkaarten met een leuke 
kleurplaat.

Wij nodigen u uit om uw drankjes 
zelf af te halen aan onze bar. Ook uw 
gerechten kunt u bestellen aan de bar. 
Deze worden dan uitgeserveerd aan 
tafel. Wij wensen u alvast smakelijk eten 
en een gezellige (mid)dag!

Tot slot willen wij u vragen om de 
dienbladen in de daarvoor bestemde 
karren te plaatsen bij het verlaten van 
het restaurant. 

SOEPEN

MOSTERDSOEP     5,00
Een soepje van Zwolse mosterd
met stokbrood en kruidenboter

TOMATENSOEP     5,00
Een goedgevulde tomatensoep
met ballen en stokbrood met 
kruidenboter

VOOR BIJ DE BORREL

BROODPLANKJE     5,00
Vers, ambachtelijk brood met 
kruidenboter, pesto en aioli

BORRELGARNITUUR       p.p.  4,50
Twee soorten kaas, twee soorten 
worst, brood, pesto en kruidenboter

BITTERBALLEN 8 stuks   4,50

MINI SNACKS 8 stuks   4,50

KAASSTENGELS 8 stuks   5,00

MAALTIJDSALADES

ROERGEBAKKEN KIP      11,50
Een salade van diverse soorten sla, rauwkost en
hot & spicy roergebakken kip.

GEITENKAAS       11,50
Een frisse combinatie van rauwkost, slasoorten en 
geitenkaas met een honing-mosterd dressing.

ZALM       11,50
Een frisse combinatie van rauwkost, sla, kapppertjes
en een zalmtartaar met een mieriksworteldressing.

LUNCHGERECHTEN (TOT 17:00 UUR)

TWAALF UURTJE     11,50
Tomatensoep, broodje kroket, boterham 
met spiegelei en een glas melk

ALL-YOU-CAN-EAT PANCAKES   10,00
Onbeperkt pannenkoeken eten met diverse 
warme en koude garnituren naar keuze

TWEE KROKETTEN MET BROOD       6,00
Twee kroketten met wit of bruin brood 
en franse mosterd

TOSTI         4,00
Twee sneetjes bruin of wit brood 
belegd met ham en kaas

UITSMIJTER          6,00
Drie spiegeleieren met jonge kaas en 
boerenachterham op wit of bruin brood

WALDKORN GEZOND      6,00
Een waldkorn met sla, jonge kaas, 
boerenachterham, tomaat, komkommer, ei 
en een frisse dressing

BROODJE MEGABURGER      7,50
Een Black Angus Grain Fed Burger met sla, 
gebakken ui, mayonaise en curry

GEHAKTBAL MET BROOD      6,00
Een huisgemaakte, ambachtelijke gehaktbal 
met wit  of bruin brood, diverse zuren, mosterd 
en mayonaise
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DESSERTS

CAPRIZZIO        7,50
Vanille ijs met een kern van karamel,
omhuld met witte chocolade en een 
crunch van noten

SOFTIJS       v.a.    1,00

DAME BLANCHE     5,50
Vanille ijs met chocoladesaus 
en slagroom

SORBET      5,50
Vanille ijs met verse vruchten, 
siroop en slagroom

PLATEGERECHTEN

PLATE SCHNITZEL     13,50
Een varkensschnitzel met champignonroomsaus

PLATE SPARERIB     19,50
Gemarineerde spareribs met knoflook en chilisaus

PLATE RUNDERSTOOF    16,50
Een runderstoofschotel met laurier

PLATE VISSTOOF     16,50
Een op ouderwetse manier bereidde 
stoofpot van mosselen, zalm, kabeljauw en witvis

PLATE FISH & CHIPS    13,50
Gebakken wijting met huisgemaakte 
remouladesaus

PLATE NASI OF BAMI    13,50
Goed gevulde Nasi of Bami met saté, satésaus, 
gebakken ei en kroepoek.

PLATE KIP      14,50
Roergebakken kip met wokgroente

PLATE VEGETARISCH    14,50
Een quiche van spinazie en geitenkaas
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