


Welkom

Welkom in het Pop-Up Restaurant van Prinsenhof. Wat ben ik blij dat we u weer mogen 
verwelkomen! Laten we niet te lang nadenken over wat we daarvoor hebben moeten missen 
de laatste maanden, waarin onwerkelijkheid overheerste.

Met het openen van het restaurant gaat de zon weer opkomen en mogen we weer aan 
het werk in het meest fantastische vak dat er is. Gasten een fijn gevoel geven, dat is ons 
motto altijd al geweest en dat gaan we ook met de opening van dit restaurant laten zien.

Ik ben erg trots op het team van Prinsenhof, we hebben samen in een korte tijd het 
restaurant opgezet. Van de inrichting van de zaal tot het samenstellen van de kaart. De 
opleiding van ons team, de aanpassingen in onze manier van werken, alles is voorbij 
gekomen.

Voor u ligt de kaart, onze menukaart. Samengesteld uit gerechten die u van ons kent, 
maar dan net een beetje anders. Verrassend maar vertrouwd. Bij deze gerechten hebben 
we een selectie gemaakt van mooie wijnen van onze vaste wijnimporteur Roland Kelders. 
We zouden Prinsenhof niet zijn als we niet net nog even iets extra’s zouden geven. Naast 
de wijnen hebben we ook speciale bieren geselecteerd. Laat nu net onze chefkok Peter zijn 
eigen brouwerij hebben. Dat kan niet anders dan een mooie combinatie zijn.

Deze kaart mag u meenemen en is dus speciaal voor u. Niemand anders zal hem aanraken. 
Dat is de reden waarom hij op tafel blijft liggen. Naast de exclusieve kaart hebben we 
ook een exclusief toilet voor u gereserveerd vanavond. Deze is voor uw komst gereinigd en 
gedesinfecteerd.

Uw toilet voor vanavond heeft nummer:

Ik hoop dat u een fijne avond gaat hebben. We hebben ons best gedaan om aan zo veel 
mogelijk te denken en om de richtlijnen zo goed mogelijk na te leven, om de beleving zo 
aangenaam mogelijk te maken. Mocht u nog tips hebben laat het ons gerust weten.

Dank u wel voor het vertrouwen in Prinsenhof, ik wens u een fijne avond en laat het u 
smaken. 

Martijn de Poorter



Koffie & thee

Koffie     2.10
Thee     2.10
Cappucino    2.35
Latte Machiato   2.50
Espresso    2.10

Fris

Sourcy blauw    2.30
Sourcy blauw 75cl   4.50 
Sourcy rood     2.30
Sourcy rood 75cl   4.50

Pepsi, Pepsi Max, Sisi, 7up  2.30
Cassis, tonic, bitter lemon  2.40
Sappen, Rivella   2.40
Lipton ice tea original, green  2.40

Brouwerij in de nacht

Deze brouwerij is ontstaan uit liefde voor bier 
en liefde voor smaak. Om deze twee samen 
te brengen zijn Lie en Peter (onze chefkok)  in 
2016 de brouwerij begonnen. Zij brouwen met 
passie en liefde voor het product artisanale 
bieren zonder enige kunstmatige toevoeging. 

De bieren ontstaan vanuit de smaakgedachte 
en zijn daardoor culinair goed inzetbaar. 

Bieren

Bavaria pils fles   3.00
Bavaria Radler   3.00
La trappe dubbel (tap)  3.50
La trappe wit (tap)   3.50
Lieffmans (tap)    3.50

Bijzondere bieren van Brouwerij: 
“In de Nacht”

Welverdiend 5.2%   4.25
Fris en licht met boekweit gebrouwen

Cuvee La Nuit Chardonnay 7.7%  4.25
Champagnegist en druivensap geven een 
fruitige toets en zachte sprankeling

Heinrich 6.5%    4.25
Honing in de geur, mout en granen in de 
smaak 

Fourmidable 6.0%   4.25
Frisse smaak en veel (bloemig) geur van de 
hop

Grainwulf 8.0%   4.25
Een fijne ondergistende tripel!  Zacht en vol 
van smaak

Krysta 8.5%     4.25
Donkere mouten en een hint van zoethout met 
geconfijte sinaasappel

Donker Sur Lie 9.2%    4.25
Verse gember en roze peper zorgen voor  
evenwichtige kruidigheid, zonder te overheersen

Liquid Love 9.5%   4.25
Smaken van koffie, chocolade en gebrande 
mout geven dit bier zijn kenmerken

Dranken

Huislikeur ‘Negentien Vierenzeventig’

Borrel  ‘Negentien Vierenzeventig’ 4,00
Huiscocktail    5,00



Wijnen

Wit

Chenin Blanc | Soopjeshoogte | Zuid-Afrika      3.75 | 18.50
Frisse huiswijn met aangename zuren, aroma van tropisch fruit  en goed in balans

Pinot Gris | Salcuta | Moldavië       4.50 | 22.00
Fris, aangenaam droog met hinten van peer, limoen en appel

Verdejo | Sierra de Enmedio | Spanje      4.50 | 22.00
Aromatisch, bloemige tonen met hinten van exotisch fruit en honing

Chardonnay | Louisvale | Zuid-Afrika       4.75 | 23.00
Vier maanden op eiken gerijpt. Mondvullend met rijp geel fruit, zachte vanille 

Rosé 

Pinotage Merlot Shiraz | Soopjeshoogte | Zuid-Afrika    3.75 | 18.50
Onze huiswijn, barstensvol vers rood fruit, elegant droog met een lange fruitige nasmaak

Rood

Merlot | Anakena Birdman | Chili       3.75 | 18.50
Fluweelzachte huiswijn met een kruidig aroma van kruidnagel en een lichte hint van eik

Tempranillo | Ribera del Duero | Spanje       4.25 | 21.00 
Krachtig met houttonen, blauwe bessen en pruimen en een mooie kruidige afdronk 

Pinot Noir | Salcuta | Moldavië       4.50 | 22.00
Vol van zwarte bessen, harmonieus, fijne zuurgraad en en prettige afdronk

Nero D’avola | Bacaro | Sicilië, Italië       4.75 | 23.00
Zachte warme smaak van chocolade, karamel en rijp fruit   

Kelders wijnimport. 

Al ruim 20 jaar is Roland Kelders onze vaste wijnleverancier. Hij importeert mooie wijnen, waarvan 
de Soopjeshoogte Chenin blanc al jaren onze witte huiswijn is. 

Voor onze wijnkaart hebben we gezocht naar wijnen die goed samen gaan met de gerechten die 
we serveren. Dit resulteert in verrassende combinaties met passende smaken. 



Geitenkaas (V)
sesam kletskop | zachte geitenkaas | witlofpunten en mangochutney

 Grainwulf / Tripel / 8%
 Chardonnay Oak / Stellenbosch  / Louisvale

Carpaccio
dun gesneden van het rund | Parmesan | citroencrème | hazelnoten en rucola

 Grainwulf / Tripel / 8%
  Temprani l lo / Ribera del Duero / Famil ia La Bastida  

Verse zalm
ingelegd met groene kruiden | venkel en dille | zoetzure komkommer en anijs
 
 Fourmidable / IPA / 6% 
 Verdejo / Jumilia / Bodegas Alceno

Eendenborst
gerookte eendenborst | frambozendressing | gepofte knoflook en aardappel 
 
 Krysta / Dubbel / 8.5% 
 Pinot Noir / Moldavië / Salcuta

Voorgerechten worden geserveerd met brood van Bakker Bread en boter

Voorgerechten

(V) = Vegetarisch
Heeft u een allergie, laat het ons weten en wij houden rekening met uw keuze



Mosterdsoep (V)
romige soep van grove mosterd en gecarameliseerde uitjes

Zondagse soep
krachtige runderbouillon met balletjes | vermicelli | soepvlees en bladselderij

(V) = Vegetarisch
Heeft u een allergie, laat het ons weten en wij houden rekening met uw keuze

Soepen



Croquettes (V)
handgerolde kaaskroketjes in 3 variaties
Gorgonzola en abrikoos | Kernhem en walnoot | Oude Reypenaar en selderij

 Heinrich / Dortmunder Blond / 6.5%
 Chardonnay Oak / Stellenbosch  / Louisvale

 

Steak
runderbief gebakken in roomboter | rodewijnsaus en groene peperbes

 Donker Sur Lie / Quadrupel / 9.2%
 Nero d’Avola / Sicilië / Farnese

Kabeljauw 
gebakken kabeljouwfilet | begeleid door een zachte dragon-wittewijnsaus

 Fourmidable / IPA / 6% 
 Pinot Gris / Moldavië / Salcuta

Maïshoen
rouleau van de borstfilet | cashewnoten en portrozijnen
 
 Welverdiend / Saison / 5.2% 
 Tempranillo / Ribera del Duero / Familia La Bastida

Varkenshaas
omwikkeld met gerookt spek | champignons en paddestoelen jus

 Krysta / Dubbel / 8.5%
 Pinot Noir / Moldavië / Salcuta

hoofdgerechten verschijnen met passend garnituur, salade en frieten

Hoofdgerechten

(V) = Vegetarisch
Heeft u een allergie, laat het ons weten en wij houden rekening met uw keuze



Chocolade
mousse van pure chocolade | brownie | amandel en chocoladesorbet
 Liquid Love / Stout / 9.5%

 
Citroen
huisgedraaide aardbeiensorbet | lemoncurd | merengue en geconfijte gember
 Huislikeur ‘Negentien Vierenzeventig’

Ananas
gemarineerde ananas | custard en huisgedraaid vanilleroomijs
 Huislikeur ‘Negentien Vierenzeventig’

Driegangen keuzemenu         27.50
voorgerecht / hoofdgerecht / dessert

Viergangen keuzemenu         32.50
voorgerecht / soep / hoofdgerecht / dessert

Viergangen keuzemenu         37.50
voorgerecht / voorgerecht / hoofdgerecht / dessert

Gerechten los
voorgerecht           10.00
soep            5.75
hoofdgerecht           17.50
dessert            5.75

Desserts

Menu's

(V) = Vegetarisch
Heeft u een allergie, laat het ons weten en wij houden rekening met uw keuze


