NEDERLANDS

MENUKAART
ontbijt & lunch

ONTBIJT
(08:00 - 11:30)

CROISSANT
met roomboter

2.10

geniet tussen 08:00 en 10:00 uur van
ons uitgebreide ontbijtbuffet met
onbeperkt heerlijke sappen, koffie,
thee en diverse belegsoorten

met roomboter en jam

2.60

HARD BOLLETJE

3.00

KLEIN ONTBIJTJE

VERSE JUS D' ORANGE

ONTBIJTBUFFET

14.50

4.95
croissant met jam en roomboter, een
kop koffie of thee

ONTBIJT

10.95
croissant met jam en roomboter, een
kop koffie of thee, kleine verse jus
d'orange en yoghurt met honing

LEKKER ONTBIJT

13.95
croissant met jam, pistolet met kaas
en boter, kop koffie of thee, kleine
verse jus d'orange en griekse
yoghurt met honing

Heeft u een allergie? Meld het ons!

met ham en kaas

klein (230 cl)

3.50

groot (320 cl)

5.00

producten met dit teken zijn vegetarisch of
kunnen vegetarisch besteld worden

LUNCH
(11:30-17:00)

SOEP
GIETERSE MOSTERDSOEP

PANNENKOEKEN
5.95

met reepjes gerookt spek

AMBACHTELIJKE UIENSOEP

5.95

6.95
met een topping van gezoete popcorn,
geserveerd met een klein schaaltje
nacho's

HARTIGE MAÏSSOEP

NATUREL

5.95

SPEK

7.50

KAAS

7.50

APPEL

7.50

HAM

7.50

geserveerd met stroop en poedersuiker

geserveerd met minibroodjes met kruidenboter

KIDS
TOSTI'S
HAM/KAAS

4.50

HAWAÏ

5.35

ham, kaas en ananas

OPEN TOSTI DE PERGOLA
mozzarella, tomaten-olijventapenade,
gegrilde paprika en rucola

7.25

KINDERPANNENKOEK

3.95

POFFERTJES

4.75

KIPNUGGETS

6.75

met frites, mayonaise en
appelmoes

MINI PIZZA MARGHERITA

6.95

producten met dit teken zijn vegetarisch of
kunnen vegetarisch besteld worden

LUNCH
(11:30-17:00)

BROOD
keuze uit wit of bruin
BAGEL CARPACCIO

8.95

met truffelmayonaise, parmezaanse
kaas, cherrytomaten

BAGEL GEROOKTE ZALM

6.95

ham en kaas
8.95

met roomkaas, avocado, rode ui
en limoendressing

GEITENKAAS UIT DE OVEN

7.95
oerbrood met honing, walnoten en appel

AMERIKAANS WARM VLEES

UITSMIJTER

8.95

oerbrood met varkenshaas, paprika,
champignons, roomkaas, knoflook en rucola
10.50
pulled chicken met sla, tomaat, kerriemayonaise en chips

TWAALF UURTJE

10.50
met een soepje, bagel met ham en
kaas, kleine salade en een kroket

KROKETTEN

7.95

met brood of friet en mosterd

HAPPY NOODLES

9.95

wok gebakken kip met
groenten, eiermie en sojasaus

CLUB SANDWICH

AMERIKAANS WARM VLEES

POKÈ BOWL

producten met dit teken zijn vegetarisch of
kunnen vegetarisch besteld worden
GEROOKTE ZALM

SALADE
BIEFSTUK

CLASSICS
13.50

met biefstukreepjes, wokgroenten,
sla, cashewnoten en taugé

FISH & CHIPS
met remouladesaus

HAMBURGER XL
POKÉ BOWL

14.50
met rijst, sojasaus, blokjes avocado,
julienne van wortel, komkommer, mango,
wakamé salade, cashewnoten en
krokante kip

geserveerd met minibroodjes met kruidenboter

13.50

met sla, tomaat, augurk, gedroogde
ui en burger-relish

KIPSATÉ ROYAL

15.95

met zoetzure groenten,
kokospindamix, kroepoek en satésaus

VISSALADE

14.50
met gerookte zalm, Hollandse garnalen
en forel, geserveerd met zachte
mierikswortel

13.25

SPARERIBS

19.50

DUO VAN WRAPS

14.95

de lekkerste van Nederland!
Winnaar van de Spareribs Trophy
1x met kip en 1x met gehakt
met groenten, tomatensaus en kaas
geserveerd met zure room en
guacamole
onze classics worden geserveerd met
frites en salade

Heeft u een allergie? Meld het ons!

producten met dit teken zijn vegetarisch of
kunnen vegetarisch besteld worden

WARME DRANKEN
KOFFIE
koffie
cappuccino
espresso
latte machiatto XL
koffie verkeerd

THEE
2.60
2.95
2.50
3.50
3.20

glas thee
pot thee | 750 ml

2.40
3.95

verse munt thee
met honing

3.90

3.90
verse gember thee
met citroen, sinaasappel en honing

SPECIALS
latte speciaal XL
4.25
in de smaken gezouten karamel,
vanille, kaneel of kokos
Irish coffee
met Jamesson Irish Whiskey

6.50

KOFFIE COMPLEET

7.25

potje thee naar keuze of 2 kopjes
koffie met een heerlijke Gieterse
Soes met advocaatcrème en
slagroom
alle koffiesoorten zijn ook mogelijk met decafe koffie

wij schenken diverse verse smaken
losse thee uit Sri Lanka van het
merk PuriTea

CHOCOLADE
warme chocolademelk

2.75

warme chocolademelk
met slagroom

3.25

FRIS & WIJN
FRIS

RODE WIJN

Pepsi, Pepsi Max, 7-up, Sisi
Lipton Ice Tea, Ice Tea Green
Rivella, Bitter Lemon, Tonic, Cassis
Fristi, Chocomel
Ginger Ale

2.75
2.90
2.90
2.75
2.90

mineraalwater naturel
mineraalwater sprankelend
mineraalwater 0.75 l
kraanwater

2.50
2.50
4.95
1.00

verse jus d' orange
klein (230 cl)
groot (320 cl)
appelsap

Heritage Merlot, Chili

3.75

18.50

Sangiovese di Marco, Italië 4.75

22.50

krachtig, soepel en fruitig

intens, kruidig en stevig

Vinha da Fonte

5.75

27.50

Heritage Chardonnay, Chili 3.75

18.50

intens, levendig en vol

WITTE WIJN
fruitig, exotisch en soepel

3.50
5.00
2.50

Mundo Yuntero, Spanje

4.75

22.50

5.75

27.50

3.75

18.50

fris, biologisch en toegankelijk

Steffen Grauburgunder
Cuvee #52, Duitsland
karakteristiek en fruitig

ZIN IN WAT LEKKERS ERBIJ?
kijk bij onze borrel- of gebak
pagina voor een lekkere Gieterse
Soes of warme nachos met salsa

ROSÉ
Heritage Rosé, Chili
jong, zeer fruitig en zomers

COCKTAILS EN
BUBBELS
BUBBELS
Muscato Spumanta Italia

COCKTAILS
3.75

zoet

Cava Conchi

3.75

RED GIN TONIC

7.95

gin, tonic, bessenjenever en munt

MOJITO

MOCKTAILS

7.50

rum, limoen, rietsuiker en munt

3.50

vlierbloesem, munt en citroen

APEROL SPRITZ

7.95

cava, Aperol en sparkling water

HUGO
ALCOHOLVRIJE MOROCCAN MINT

7.50

gin, tonic en munt

droog

ALCOHOLVRIJE HUGO

GIN TONIC

3.75

vlierbloesem en munt

3.75

STERKE DRANK

4.50

ginger ale, munt en limoen

ALCOHOLVRIJE GIN TONIC
tonic, munt en rietsuiker

ALCOHOLVRIJE MOJITO
7-up, munt, rietsuiker en limoen

3.75

Jonge Jenever, Oude Jenever, Vieux
Berenburg, Gieters Kruidenbitter
Rode Port, Witte Port
Sherry Osborne Medium
Martini, Bacardi, Campari
Passoa, Malibu, Pisang Ambon
Tia Maria, Amaretto, Baileys, Likeur 43
Cointreau, Drambuie, Grand Marnier
Whiskey vanaf
Cognac vanaf

3.15
3.15
3.95
3.95
3.95
4.15
4.45
4.95
4.95
6.25

GENIETEN
GEBAK
APPELGEBAK

IJS
3.25

met slagroom

7.50
met oreo-ijs, crunch van oreo, slagroom
en warme chocoladesaus

OREO COUPE

GIETERSE SOES

3.85
met advocaatcrème, chocoladesaus en
slagroom

SORBET GIETERSE ZON
met sangria, sangriafruit, sinaasappel
sorbetijs en slagroom

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

7.25

SORBET ZONNIGE CARAMEL

7.50

met gezouten caramel roomijs, caramelsaus,
caramelblokjes, gezoete popcorn, kleine
marshmallows en slagroom

KINDERIJSJE
met slagroom

Heeft u een allergie? Meld het ons!

5.50

BORREL
BITTERGARNITUUR

6.95

BITTERBALLEN

6.95

10 stuks
8 stuks

BROODPLANK

5.50

met kruidenboter, zeezout
roomboter, tapenade en aioli

WARME NACHOS

6.25

GARNALEN IN FILODEEG

6.95

OLIJVEN

3.75

met zure room,
tomatensalsa en kaas
met chilisaus

KOUDE TAPAS

9.50
verschillende kaassoorten, capresepiesjes,
chorizo, salami en serranoham
(voor 2 personen)
12.50
stukjes spareribs, chickenwings,
uienringen, calamaris, olijven, warme
nachos met salsa (voor 2 personen)

WARME TAPAS

Heeft u een allergie? Meld het ons!

LEUK OM TE RESERVEREN
HIGH TEA
Onze heerlijke uitgebreide high
tea. Onbeperkt genieten van
onze verse thee van PuriTea en
lekker ontspannen.
Met onder andere: een klein
soepje, heerlijke scones, minibroodjes, quesadillas, brownies
en bonbons.

HIGH BEER OF HIGH WINE
Onze heerlijke High Wine of High
beer. 3 soorten wijn/bier met
heerlijke hapjes, lekker genieten en
bijkletsen.
Met onder andere: broodplankje,
een assorti van koude en warme
tapas met o.a. stukjes spareribs,
capresespiesjes, chickenwings,
uienringen en warme nachos

PRIVATE DINING
Gezellig met uw gezelschap in een
eigen ruimte dineren ter
gelegenheid van een speciale
gebeurtenis?
Vanaf 15 – 25 personen is dit
mogelijk in onze serre. In gezellige
tafelsettings waarbij we met u ook
specifieke afspraken over
versiering van de ruimte kunnen
maken zijn mogelijk. Diner/menu
wensen nemen we met u door en
we kunnen op maat een menu
voor uw gezelschap maken. Vanaf
25 euro pp. Zie onze website voor
meer informatie.

IETS TE VIEREN?
We hebben ook mogelijkheden
voor een gezellige babyshower,
trouwlunch-of diner of volledig
verzorgd dagje weg!

WIST U DAT
U OOK
KUNT
BESTELLEN
VIA ONZE
APP?
Scan de QR code
die u vindt op tafel

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

Volg ons ook op social
media!

@depergolagiethoorn

@depergolagiethoorn

