
Voo r g e r e ch t ,  k eu z e  u i t :

 
Pompoensoep

met crème fraîche en sinaasappel
 

Ceasarsalade volgens Jopen
Romeinse salade, ansjovis, Parmezaanse kaas, 

rode ui en croutons
 

Carpaccio
rauw gemarineerde rundermuis, oude beemster kaas, 

noten, citroen
 

 

Hoo f dg e r e ch t ,  k eu z e  u i t :

 
Parelgort

rondgeslepen gerst als risotto gegaard, gebakken
paddestoelen, Parmezaanse kaas, truffel, spinazie

 

Vangst van de dag 
crème van bospeen en chermula, pestosaus van wortelloof

 

Jopen Stoof
Jopen Stoof van de dag, gerookt spek en Jopenbier

 

 

De s s e r t ,  k eu z e  u i t :

 
Nemesis

chocoladetaart, vanille ijs, sabayon van Jopen Koyt
 

Bieramisu
tiramisu volgens Jopen, met donker bier en koffielikeur

RESTAURANT MENU
3-gangen



Rustieke broodjes vooraf met gezouten boter en extra vierge olijfolie

Voo r g e r e ch t ,  k eu z e  u i t :

Oerbiet
gepoft in eigen crème, komkommer-yuzu crème, sri racha kroepoek

Zalm
in eigen keuken gerookt, rode biet, komkommer-yuzu creme, sri racha kroepoek

Steak tartaar
rauw Hollands rundvlees, sjalot, bieslook, mosterd, truffelmayonaise, 

ei dooier, brioche

Tu s s e nge r e ch t :
garnalenbisque, aardappelschuim, gerookte paprika

Hoo f dge r e ch t * ,  k eu z e  u i t :

Salade van seizoensgroenten
rauwe, gemarineerde en/of gegaarde groenten, hummus, jus van rode bieten.

Vis van de dag
crème van bospeen en chermula, visjus met laurier

Entrecote
200 gram rund vlees met een mooi randje vet, 

zilveruien crème, kalfsjus met Jopenbier

*alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
friet van Friethoes en seizoensgroenten

De s s e r t ,  k eu z e  u i t :

Nemesis
chocoladetaart, vanille ijs, Sabayon van Jopen Koyt

Bieramisu
tiramisu volgens Jopen, met donker bier en koffielikeur

Kaas
selectie Hollandse kazen van fromagerie L'amuse, 

compote van bier en pruimen, notenbrood

Kerk Menu
4-gangen



SPECIAAL VOOR GROEPEN:
BROUWERSBORREL &

JOPENBORREL                                  

JOPEN AMUSE BORREL

Noten
gemengde nootjes

Breekbrood met Doopsel
een huisgemaakte dip van olijven, basilicum,

pijnboompitten en mayonaise

Bieterbal
een bitterbal van rode bieten met Tzaziki

Zalm
in eigen keuken gerookt. Rode biet, Komkommer-

yuzu creme. Sri racha kroepoek

Steaktartaar
rauw Hollands rundvlees, sjalot, bieslook, mosterd,

truffelmayonaise, ei dooier, brioche

Garnalen bisque
aardappelschuim, gerookte paprika

Carpaccio
van rundermuis. Oude beemster kaas. Noten. Citroen

Salade van seizoensgroenten
rauw, gemarineerd en/ of gegaarde groenten.

Hummus. Sjalotte vinaigrette

Spoom
Mooie Nel met lyche sorbetijs

Nemesis
chocoladetaart, Sabayon van Koyt bier

Beeramisu
tiramisu volgens Jopen; met donker bier en

koffielikeur

Kaas
Bastiaans blauwe kaas. Compote van bier en

pruimen. Notenbrood

Geniet van een diversiteit aan hapjes die gedurende de avond worden rondgelopen. 
We hebben twee varianten, de hapjes bijv. bestaan uit de onderstaande gerechten:

JOPEN BROUWERS BORREL

Breekbrood met Doopsel
een huisgemaakte dip van olijven, basilicum,

pijnboompitten en mayonaise

Bitterballen
2 stuks

Kaasstengels
2 stuks

Soep
Een klein soepje van het seizoen

Mini Amuseburger
Schotse Hooglander burger met spek en cheddar

Friet van Friethoes

Nemesis*
Chocoladetaart, Sabayon van Koyt bier

Beeramisu*
Tiramisu volgens Jopen; met donker bier en

koffielikeur

 *De nagerechten worden gelijktijdig
uitgeserveerd waarbij de helft Nemesis is en de
andere helft Beeramisu. ter plekke kiezen de
gasten het één of het ander.

CONNECT

JopenkerkHaarlem

jopenkerk_haarlem

www.jopenkerk.com

JOPENKERK
Everyone has a craftside


