
MAINS
FRIETJE ERBIJ?
Haarlems friet van FrietHoes
Apart geserveerd met mayonaise

Allergie of dieetwens? Meld het onze medewerkers. 
Wij rekenen bij groepen niet apart per persoon af. 

MENU 
STARTERS
RUSTIEKE BROODJES
3 stuks rustieke broodjes 
met gezouten boter en olijfolie

Onze medewerkers adviseren je graag over
bijpassende Jopenbieren bij de gerechten!
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Dagprijs 

24.5

26.5
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CHIOGGIABIET 
dun gesneden met een tortillakrokantje,
mierikswortelmayonaise met Jopen
Adriaan witbier, sesamzaad, Atsina cress
en wortelcrème
Lekker met: Nederwit

GEROOKTE RODE BIET
met een crème van komkommer-
yuzu, basilicum en sriracha kroepoek
Lekker met: Koyt

STEAK TARTAAR
rauw Hollands rundvlees met sjalot,
bieslook, mosterd, truffelmayonaise, ei-
dooier en brioche

ROMIGE ZUURKOOLSOEP* 
met een tartaar van huis gerookte zalm
en bonen kruid

* Ook beschikbaar als vegetarische versie

RILETTE
pulled pork van Eisbein op een gegrilde
brioche met zilveruiencrème, zoet-zure
rode ui, cranberries en een gel van Jopen
Pies to Meet you
Lekker met: Ongelovige Thomas

RAVIOLI 
met knolselderij en truffel in een
romige Parmezaanse saus met kervel,
zoete witte ui en citroen 
Lekker met: Dubbel wit of Tripel

STEAK TARTAAR 
rauw Hollands rundvlees met sjalot,
bieslook, mosterd, truffelmayonaise,
eidooier en brioche

VIS VAN DE DAG 
gebakken en geserveerd op een
crème van doperwten, met radijs,
witlof en sinaasappel, een jus van
wortel en een dubbel getrokken
kippenroomsaus
Lekker met: Juicy lager, of Hoppenbier

SLOW ROAST SPEK
Overnacht gegaard. Met witte bonen,
gerookte piment en bloemkool en met
een jus van gepofte knoflook
Lekker met: Trinitas of Heavy Cross

BAVETTE
bleu’ gebakken Double Dutch ™
rundvlees met polenta, rode biet, gepofte
rode ui en Bearnaise rellish, geserveerd
met kalfsjus geparfumeerd met Jopenbier
Lekker met: Don't Trye This @Home

4.5



DESSERTS
CARROT & CAKE 
wortelcake met rozijnen, Jopen Meesterstuk, wortel,
bietjes en pure chocolade sorbet
Lekker met: Heavy Cross

CHOCOLADE NEMESIS 
chocoladetaart, vanille ijs, sabayon van
Jopen Koyt bier

BIERAMISU 
originele tiramisu, donker Jopenbier en
koffielikeur

CRÈME BRÛLÉE 
traditioneel met veel vanille en een dunne laag
gebrande karamel

KAAS PLATEAU 
fromagerie l'amuse, een selectie van vier
Nederlandse kazen met pruimencompote en
notenbrood
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LIEVER EEN DONKER SPECIAAL BIER ALS
DESSERT? 

Vraag het een van onze medewerkers!

SPECIAL COFFEES

BAILEYS COFFEE 

HAARLEM KOFFIE 

MEXICAN COFFEE 

CALYPSO COFFEE 

IRISH COFFEE

FRENCH COFFEE

SPANISH COFFEE

ITALIAN COFFEE 

D.O.M. COFFEE 

KISS OF FIRE

7.5

Allergie of dieetwens? Meld het onze medewerkers. 
Wij rekenen bij groepen niet apart per persoon af. 

MENU 



SMALL BITES MENU 
3.8

4.3

5

5

5

OESTERS VAN HET SEIZOEN 
''puur en natuur op z'n lekkerst''

HOLLANDSE RODE BIET
met een crème van komkommer-yuzu,
basilicum en sriracha kroepoek
Lekker met: Koyt

HUISGEROOKTE ZALM 
gerookt in eigen keuken met rode biet,
komkommer-yuzu crème, basilicum en
sriracha kroepoek 

STEAK TARTAAR 
rauw Hollands rundvlees met sjalot,
bieslook, mosterd, truffelmayonaise,
brioche en eidooier

BOLLETJE STOOF 
mini brioche gevuld met een wisselende
stoof bereid met gerookt spek en Jopenbier

per stuk

Allergie of dieetwens? Meld het onze medewerkers. 
Wij rekenen bij groepen niet apart per persoon af. 

Onze medewerkers adviseren je graag over
bijpassende Jopenbieren bij de gerechten!

SHARED DINING? 
Bestel meerdere small bites om samen te

delen!


