brasserie

DE PERGOLA
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KOFFIE & THEE
Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Warme Melk
extra lekkere koffie

2,50
2,90
2,40
3,15
3,15
2,20
3,95

in de smaken caramel, almond,
hazelnoot of vanille met melkschuim
en slagroom

warme chocolademelk
met slagroom
Irish coffee

pot thee

3,95

verse munt thee

3,75

Verse gember thee

3,75

Puri Tea | diverse smaken verse
losse thee uit Sri Lanka
Puri Tea | diverse smaken verse
losse thee uit Sri Lanka
750 ml

2,60

met citroen/sinaasappel en honing

3,10

chai latte

3,75

met honing
6,25

6,25

met Grand Marnier

italian coffee

2,40

met honing

met whiskey

French coffee

glas thee

6,25

met Amaretto
alle koffiesoorten zijn ook mogelijk met decafe koffie

high tea

22,50

vanaf 2 personen - alleen op reservering
heerlijk genieten van een uitgebreide
high tea met onder andere een hartig
hapje, scones, sandwiches, bonbons en
onbeperkt thee van Puri Tea
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Zoet
heerlijke
handgemaakte bonbons

2,85

Pastry by Jan Schuil | 3 stuks

appelgebak
met slagroom

3,25

warme wafel

met slagroom
met chocoladesaus en slagroom
met warme kersen en slagroom
met vanille ijs en slagroom

3,95
4,25
4,95
4,50

hollands suikerbrood

1,75

scone naturel

2,75

gieterse soes

3,25

koffie of thee
de pergola

potje thee naar keuze of 2 kopjes koffie met
2 scones met clotted cream en jam en
1 bonbon

HOMEMADE
cake
muffin met slagroom
brownie met slagroom
chocolate chip cookie

met roomboter

met clotted cream en jam

met advocaatcreme, chocolade
en slagroom

9,75

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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1,95
2,50
2,50
1,50

FRIS & SAP

BORREL

frisdrank
Pepsi, Pepsi Max, 7-up, Sisi, Cassis
Rivella, Bitter Lemon, Tonic
Fristi, Chocomel

bittergarnituur
2,25

10 stuks

2,50

bitterballen

2,50

klein
groot

appelsap
Smoothies

3,50
5,00
2,50

5,50

4,25

broodplankje
2,45

stil en sparkling

kraanwater

13,95

met o.a. brood, aioli, tapenade,
vlees, kaas, olijven, nootjes en
bitterballen

warme Knoflooktoast

Tropical Twist
Extra Energy

mineraalwater

6,50

Rundvlees | De Bourgondiër | 7 stuks

borrelplank DEluxe

verse jus d'orange

6,25

1,00

4,95

met aioli, kruidenboter, olijfolie en
tapenade

olijven

3,75

nachos (warm)

5,75

garnalen in filodeeg

6,95

met kaas, bosui en tomaat met zure
room en salsa

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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WITTE WIJN

RODE WIJN

heritage chardonnay, chili

heritage Merlot, Chili

Zeer fruitig, exotisch en soepele witte chardonnay
uit Chili van één van de meest toonaangevende
wijnhuizen! Ideaal bij visgerechten, schaal- en
schelpdieren, wit vlees en zachte kazen.
PER glas
per fles

3,75

Donkerrode wijn uit Chili met in de geur zwart
fruit en eiken, soepel, rond en fruitig. De smaak
is krachtig, een prima vleesbegeleider!

PER glas
per fles

3,75
18,50

18,50

Mundo Yuntero White BIO, spanje

sangiovese di marco, Italie

Een frisse en mooie biologische, fruitige blend van
Sauvignon Blanc en Verdejo met accenten van
laurier en ananas.. Een zeer toegankelijke wijn die
met veel gerechten te combineren is.

Deze 100% Sangiovese Rubicone komt uit Emilian
Romagna. Hij is zeer intens en heeft aroma's van
viooltjes en hints van rijp fruit en specerijen. Deze
wijn is heerlijk samen met vleesgerechten zoals
rundvlees, pasta en gerijpte kazen.

PER glas
per fles

PER glas
per fles

4,75
22,50

4,75
22,50

Domaine Bousquet, Argentinië

Clarkson Estate Zinfandel, Californië

Een mooie kwaliteitswijn met een blend van
Torrontès, biedt de geur van een exotische
muskaattoon en aanlokkelijk fruit. De smaak is
verkwikkend fris, met een hint van tropische
vruchten.

PER glas
per fles

PER glas
per fles

Deze ronde en smaakvolle Zinfandel is diep donker
van kleur, met smaken van jam-achtige fruitsoorten
zoals zwarte bes, framboos en zwarte kersen.
5,75
27,50

5,75
27,50
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BUBBELS

Muscato spumanta italia

COCKTAILS
3,75

zoet

7,50

tequila sunrise

7,50

mojito

7,50

aperol spritz

7,50

mimosa

8,50

hugo

7,50

gin, tonic en munt

cava conchi

3,75

droog

DESSERTWIJN

tequila, sinaasappelsap, grenadine en
sinaasappel

heaven on earth, zuid-afrika

biologisch en fairtrade
Er is alles aan gedaan om deze wijn tot een
fantastische dessertwijn te maken. Zacht, zoet
en aangenaam fris. De druiven zijn biologisch
geteeld en deze wijn is een Fairtrade product.
PER glas

gin tonic

rum, limoen, rietsuiker en munt

cava, aperol en mineraalwater sparkling

5,75

MOCKTAILS
alcoholvrije hugo

vlierbloesem, munt en citroen

alcoholvrije framboosexplosie

cava, sinaasappelsap en Cointreau
3,50

vlierbloesem en munt
3,50

framboos en roodfruit
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ALCOHOL
BIEREN VAN 'T VAT

0,0%

hertog jan pilsener
25 cl
50 cl

4,95

leffe blond

4,25

hoegaarden wit

4,00

2,65

33 cl

30 cl

BIEREN OP FLES

hertog jan weizener
leffe bruin
leffe tripel
hoegaarden rosée
hoegaarden radler
lemon & lime

4,25
4,25
4,25
3,95
3,25

Hoegaarden radler
jupiler

3,25
3,25

ALCOHOLISCHE
DRANKEN
Jonge Jenever, Oude Jenever
Berenburg, Gieters Kruidenbitter
Rode port, Witte port
Sherry
Martini, Bacardi, Campari
Passoa, Malibu, Pisang Ambon
Tia Maria, Amaretto, Baileys
Cointreau, Drambuie, Grand Manier
Whiskey vanaf
Cognac vanaf

depergola | giethoorn

2,85
2,95
3,75
3,75
3,75
3,95
4,25
4,75
4,95
6,25

ONTBIJT
mogelijk tussen 08.00 en 11.30

croissant

met roomboter
met roomboter en jam

hard bolletje

klein ontbijtje
2,00
2,50

met granola en versfruitcoulis

4,75

verse jus d'orange
groot
klein

croissant met jam, kop koffie en
een gekookt eitje

3,00

met kaas en ham

yoghurt

4,75

5,00
3,50

ontbijt

11,75

lekker ontbijt

14,25

croissant met jam, kop koffie,
kleine verse jus d'orange en yoghurt
met granola

croissant met jam, pistoletje met
kaas en boter, kop koffie,
kleine verse jus d'orange en yoghurt
met granola en vers fruit

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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SOEP
huisgemaakte gieterse
mosterdsoep

LUNCH

keuze uit wit of bruin brood

5,95

5,95

met taugé en ei
bij de soep serveren we brood met boter

hawaii
salami en kaas

gerookte zalm

8,95

met roomkaas, rode ui en gekonfijte
komkommer

geitenkaas uit de oven

7,50

carpaccio

9,95

twee rundvleeskroketten

7,75

met rode ui en kappertjes

TOSTI'S
ham en kaas

7,95

met honing-mosterdsaus

met spekjes

zoete tomatensoep

warme beenham

met rucola, pijnboompitten,
pestodressing en kaas
4,75

5,25

4,75

met brood of frites

uitsmijter

6,95

van drie spiegeleieren, met ham en
kaas

twaalf uurtje
Happy noodles

wok gebakken kip met groenten,
eiermie en sojasaus

8,75

kopje soep, kroket, huzarensalade,
brood belegd met ham en kaas

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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11,95

SALADES
biefstukpuntjes

12,95

lauwwarme geitenkaas

11,95

met sesamzaadjes, teriyaki saus, ui
en champignons

CLASSICS
kippendijensate

15,95

fish & chips

12,50

met atjar-salade, satésaus en
seroendeng
met remouladesaus

met chioggia biet, walnoten en
honing

kipschnitzel

ceasar salade

11,95

met een dressing van limoenmayonaise,
tomaten, Roseval aardappelen, gemarineerde
kip, ei, Parmezaanse kaas en croutons
bij de salade serveren we stokbrood met kruidenboter

met kerriemayonaise

hamburger xl-100% rund
met gedroogde ui, tomaat, augurk,
sla, burger relish
onze classics worden geserveerd met frites en salade

PERGOLA SPECIALITEIT
De lekkerste spareribs van Nederland
tweemaal winnaar van de Spareribs Trophy
met friet en salade

13,25

€ 19,50
Heeft u een allergie? Meld het ons!
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11,95

KIDS
kipnuggets

PANNENKOEKEN
6,50

met friet, mayonaise en appelmoes

kroket of frikandel
met poedersuiker

3,95

met poedersuiker en stroop
5,95

pannenkoek naturel

4,95

met boter

met friet, mayonaise en appelmoes

poffertjes

kinderpannenkoek

4,75

pannenkoek spek

6,75

pannenkoek kaas

6,75

pannenkoek ham

6,75

pannenkoek appel

6,75

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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DAGSCHOTEL
maandag

Vrijdag

Pasta Alfredo met kip

Heekfilet met frites en
remouladesaus

dinsdag

Zaterdag

Schnitzel met gebakken
aardappeltjes

Gehaktballetjes in tomatensaus
met pasta

woensdag

Zondag

Nasi met kipsate en ei

Broodje shoarma met
knoflooksaus, frites en salade

donderdag
Mexicaanse wrap met gehakt,
maïs, bonen, tomatensaus, kaas
en chilisaus
Heeft u een allergie? Meld het ons!

€ 11,50

DINER

vanaf 17.30 uur

SOEPEN
huisgemaakte gieterse
mosterdsoep

VOORGERECHTEN
5,95

11,95

met pijnboompitten, rucola,
pestodressing en kaas

met spekjes

zoete tomatensoep

carpaccio van rund

5,95

met tauge en ei
bij de soep serveren we brood met boter

frisse zomerse wrap

8,50

met sla, rauwkost, pulled chicken en
limoenmayonaise

Risotto van bloemkool

11,50

met truffelolie en gerookte zalm

Brood
broodplankje

champignons
4,95

geserveerd met aioli, kruidenboter,
olijfolie en tapenade

warme knoflooktoast

8,50

in bierbeslag met aioli

garnalen in filodeeg
met chilisaus
5,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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6,95

VLEES

VIS

VEGA

diamanthaas

zalm

koolhydraatarme
lasagne

in reepjes gesneden,
met diverse gewokte
groenten
18,50

tulp van
filodeeg

met een vulling van
kip, champignons en
citroenzeste
17,95

varkenshaas
gevuld met brie,
omwikkeld
met serranoham

met kruidenkorst en
hollandaise saus
20,75

meerval

omwikkeld met serranoham,
geserveerd op een
creme van rode linzen
18,50

wokgerecht gamba's
met verschillende dagverse
groenten, gember-soja saus en
wilde rijst

met vegetarische gehakt,
courgette, tomaat, ricotta,
pijnboompitjes en parmezaanse
kaas
17,95

oosterse veggie
curry
met rode linzen, kokos,
madras en naanbrood
17,95

16,95

17,95

souflakispies
met tzatikisaus
19,25

Onze a la carte gerechten worden geserveerd met frites, salade en huisgemaakte rabarber.
U kunt extra aardappelgarnituur van de dag (+ € 2,00) en extra warme groenten van de dag (+ € 2,00) bijbestellen
Heeft u een allergie? Meld het ons!
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SALADES
biefstukpuntjes

12,95

lauwwarme geitenkaas

11,95

met sesamzaadjes, teriyaki saus, ui
en champignons

CLASSICS
kippendijensate

15,95

fish & chips

12,50

met atjar-salade, satésaus en
seroendeng
met remouladesaus

met chioggia biet, walnoten en
honing

kipschnitzel

ceasar salade

11,95

met een dressing van limoenmayonaise,
tomaten, Roseval aardappelen, gemarineerde
kip, ei, Parmezaanse kaas en croutons
bij de salade serveren we stokbrood met kruidenboter

met kerriemayonaise

hamburger xl-100% rund
met gedroogde ui, tomaat, augurk,
sla, burger relish
onze classics worden geserveerd met frites en salade

PERGOLA SPECIALITEIT
De lekkerste spareribs van Nederland
tweemaal winnaar van de Spareribs Trophy
met friet en salade

13,25

€ 19,50
Heeft u een allergie? Meld het ons!
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11,95

DESSERTS
brownies

6,95

met yoghurt-bosvruchten ijs,
slagroom en frambozencoulis

griekse yoghurt
triffle

6,95

4,25

koffie of thee de pergola

9,75

dessertwijn per glas

5,50

potje thee naar keuze of 2 kopjes koffie
met 2 scones met clotted cream en jam en
1 bonbon

Heaven on Earth, Zuid-Afrika
7,95

met vanille ijs met kletskop,
fudgeblokjes en caramelsiroop met
slagroom

warme wafel

kinderijsje
6,95

met vanille ijs en slagroom

coupe kletskop

5,95

vanille ijs met chocoladesaus en
slagroom

met banaan, walnoten en honing

creme brulee

dame blanche

heerlijke handgemaakte
bonbons
Pastry by Jan Schuil | 3 stuks

5,95

met warme kersen, vanille-ijs en
slagroom
Heeft u een allergie? Meld het ons!
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2,35

we zijn pas blij wanneer u met een glimlach vertrekt

volg ons ook op
facebook & instagram

Hotel Brasserie de Pergola
Ds. T.O. Hylkemaweg 7
8355 CD Giethoorn
info@depergola.nl
0521-361321

