In ons restaurant focussen wij ons op
Bourgondisch koken met streekproducten.
Enkele samenwerkingen waar wij trots op zijn:
Verse mozzarella van de
Waterbuffelfarm in Oldemarkt
Heerlijke wijnen van
Winetable uit Steenwijk
Honing van imkerij
De Zwerm in Eesveen
Appeltaart met appeltjes uit de polder van
Miss Applepie

En zo zijn er nog veel meer pareltjes te
ontdekken in én rondom Giethoorn!
Vraag ons team gerust voor meer tips
om uw verblijf in Giethoorn
en omgeving compleet te maken.

Graag tot ziens!
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Lunchkaart

Te bestellen tussen 12:00 uur en 16:00 uur.
Keuze uit bourgondisch wit- of donker oerbrood

Gerookte zalm 11
Heerlijke koud gerookte zalm met
kappertjes, rode ui en huisgemaakte
limoenmayonaise.
Carpaccio Giethoorn 11
Huisgemaakte carpaccio van ossenhaas,
oude kaas, pittenmix en truffelmayonaise.
Brie 8
Lauw/warme roombrie met
gebrande pittenmix
en heerlijke honing van Imkerij de Zwerm.
Twaalf uurtje 13
Keuze uit verse soep; tomatensoep
of soep van de chef.
keuze broodje; zalm of carpaccio.
en een broodje kroket met mosterd.
Uitsmijter 7
Drie verse spiegeleieren met ham
en/of kaas.
Kroketten 9
Twee rijk gevulde krokketen met
mosterdmayonaise. Keuze uit:
Rundvleeskroketten van de Bourgondiër
Garnalenkroketten
Oesterzwamkroketten

Salades

Surf & Turf
Lunch- 12 Maaltijd - 16
Gebakken ossenhaaspuntjes, gebakken
gamba's in verse knoflook en tomatensalsa,
huisgemaakte aioli én lente ui.
Salade krokante kip
Lunch- 12 Maaltijd - 16
Krokante kipstukjes van kippendij,
komkommer, mix van wilde cherrytomaatjes
en een frisse kerrie-gemberdressing.
Romige brie
Lunch- 12 Maaltijd - 16
Salade met lauw/warme brie, gebrande
pittenmix en heerlijke honing van
Imkerij de Zwerm.

Giethoorn

De Pergola

Giethoorn
Mooi
Oldemarkt

De Pergola

Bij Sem

Lunchkaart

Te bestellen tussen 12:00 uur en 16:00 uur.

Huisgemaakte Soepen

Tomatensoep 7
Verse huisgemaakte tomatensoep met groenten,
kruiden en crème fraîchè.
Soep van de chef 7
Vraag naar de soep van de chef.

Plates

Spareribs 21
De állerlekkerste! Huisgemaakte malse langzaam
gegaarde spareribs in eigen marinade
geserveerd met twee koude sauzen.
Kipsaté 19
Vers gemarineerde kippendijen met een
smaakvolle satésaus, seroendeng mix, noten, vers
gebakken cassave én gebakken uitjes.
Schnitzel 19
Krokant gebakken schnitzel met
een romige champignon-roomsaus.
Avocadoburger 19
Smeuïge burger van avocado en kruiden op een
brioche broodje met little gem sla, tomaat en een
heerlijke huisgemaakte yoghurtdip.
Burger 19
Heerlijke burger van rundvlees op een brioche
broodje met little gem sla, tomaat,
gebakken uitjes, pickle relish, bacon,
een gebakken ei en cheddar kaas.
Fish and Chips 17
Gepaneerde heekfilet met verse friet en een
heerlijke remouladesaus.

Wat hebben wij u nog meer te bieden ?
Neem een kijkje in het gezellige dorpje Oldemarkt
op de grens van Friesland en Overijssel.
In Oldemarkt is Restaurant Bij Sem gevestigd.
Zij hebben een fantastische stretch tent
waar u de leukste familie feesten kunt geven.
Denk bijvoorbeeld aan een OFYR party!
Dé nieuwe outdoor life cooking beleving.
Én niet te vergeten ook de twee écht oud Hollandse kegelbanen
inclusief indoor BBQ en tap installatie om jullie
avondje uit compleet te maken.
Of neem een kijkje bij Restaurant Heerlijkheid op
familie vakantiepark Residence de Eese, gevestigd in de Bult.
Residence de Eese is van oorsprong
een oud landgoed in de bosrijke natuur.
Een heerlijk vakantiepark voor jong en oud met o.a. een
verwarmd buiten zwembad, mini kinderboerderij,
indoor speelparadijs en een geweldige
animatie voor de kinderen.
Dit is dé plek waar u met uw gezin
de állerleukste vakantie houdt.
Wilt u écht een heerlijke vakantie met familie of vrienden?
Verblijf in de groeps accommodatie van
Mooi Oldemarkt, geschikt voor 105 personen.
Ga een dagje zwemmen en lunchen bij
Restaurant Heerlijkheid, de Bult.
Geniet van het prachtige Giethoorn in een van onze 100%
elektrische sloeps van Boatrental Giethoorn,
En maak uw dag compleet met een heerlijk verzorgde OFYR
party bij Bij Sem in Oldemarkt.
En dit alles op plm. 15 minuten afstand van elkaar!
Meer informatie of een offerte aanvragen?
Stuur ons een mail met al uw wensen naar
info@smaaktoppers.nl en wij nemen z.s.m. contact met u op.
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Dinerkaart

Te bestellen tussen 17:00 uur en 21:00 uur.

Starter
Broodplankje 5

Met drie huisgemaakte dips:
aioli, yoghurtdip en kruidenboter.

Voorgerechten

Koud gerookte zalm 10
Carpaccio van heerlijke koud gerookte zalm
met kappertjes, verse rode ui, appel en
limoenmayonaise.
Kastanje champignons uit de oven 8
Champignons uit de oven met roomkaas, verse
knoflook gegratineerd met oude kaas.
Carpaccio Giethoorn 11
Huisgemaakte carpaccio van ossenhaas,
oude kaas, pittenmix en truffelmayonaise.
Bruchetta's 7
Geroosterd brood met heerlijke verse knoflook,
tomatensalsa en kruiden.
Gamba's 11
Heerlijke gamba's gebakken met verse
knoflook en tomatensalsa, geserveerd met
brioche brood.
Empanada 9
Vegetarisch gevulde deegwaar met Manchego
kaas en prei geserveerd met een huisgemaakte
yoghurtdip.
Chef's mix 12
Verrassende combinatie van onze kaart om
samen van te genieten.
Te bestellen vanaf 2 personen, prijs p.p.
Kan ook vegetarisch besteld worden.

Tomatensoep 7
Verse huisgemaakte tomatensoep met
groenten,
kruiden en crème fraîchè.
Soep van de chef 7
Vraag de bediening naar de soep van de
chef.

Hoofdgerechten

Te bestellen tussen 17:00 uur en 21:00 uur.

Mooi Oldemarkt
Giethoorn

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met appelcompote, frisse salade en patatas
bravas

De Pergola
Bij
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Pastasalade 14
Vegetarische pastasalade met paprika, wortel,
courgette, verse kruiden en huisgemaakte
pesto.
Zalm 25
Gebakken verse zalm moot met dagverse
groenten en witte wijn dillesaus.
Gamba's 23
Heerlijke grote garnalen gebakken in verse
knoflook en tomatensalsa geserveerd met
citroen en peterselie.
Tournedos 27
Malse biefstuk met dagverse gebakken
groenten en een heerlijke huisgemaakte
gepofte knoflook-peperjus.
Rib-eye 26
Heerlijk malse rib-eye van Drents weiderund
met dagverse gebakken groenten en een
huisgemaakte gepofte knoflook-peperjus.
Vegetarisch taartje 19
Overheerlijke huisgemaakte vegetarisch
bladerdeeg taartje met verse spinazie,
geitenkaas, gebrande pittenmix en een zachte
yoghurtdip.
Slibtong 24
Krokant gebakken in roomboter met
huisgemaakte remouladesaus, citroen en verse
peterselie.
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Plates
Al onze plate gerechten worden geserveerd
met frisse salade en patatas bravas.
Spareribs 21
De állerlekkerste! Huisgemaakte malse
langzaam gegaarde spareribs in eigen
marinade geserveerd met twee koude sauzen.
Kipsaté 19
Vers gemarineerde kippendijen met een
smaakvolle satésaus, seroendeng mix, noten,
vers gebakken cassave én gebakken uitjes.
Schnitzel 19
Krokant gebakken schnitzel met
een romige champignon-roomsaus.
Avocadoburger 19
Smeuïge burger van avocado en kruiden op
een brioche broodje met little gem sla, tomaat
en een heerlijke huisgemaakte yoghurtdip.
Burger 19
Heerlijke burger van rundvlees op een brioche
broodje met little gem sla, tomaat,
gebakken uitjes, pickle relish, bacon,
een gebakken ei en cheddar kaas.
Fish and Chips 17
Gepaneerde heekfilet met verse friet en een
heerlijke remouladesaus.

Wist je dat ?
Je bij Brasserie De Pergola
ook een (elektrische) fiets
kan huren om Giethoorn te
ontdekken 'on tour' ?
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Sharing is

caring

'Bourgondisch rondje De Pergola!'
Heerlijk dineren
in onze bourgondische stijl
op planken met een selectie van onze
kaart.
Hoofdgerechten plank
25 p.p.
Voor- en hoofdgerechten plank
32 p.p.
Voor- hoofd- en nagerechten plank
39 p.p.

Bourgondisch genieten begint hier;
Samen genieten van alle
specialiteiten die
de regio en onze chef maar
te bieden heeft.
Vraag de gastheer/vrouw voor
bijpassende wijnen of bieren
en het is hélemaal compleet.
Mocht de keuze op dit menu vallen;
beleef, proef en vooral; geniet!
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Desserts
Crème brûlée 6
zacht, romige vanille custard met
gebrande suiker en sorbet ijs.
Home made cheesecake 6
Witte chocolade cheesecake,
cassis-ijs en slagroom.
Appeltaart 7
Vers appeltaartje uit de polder van Miss
Applepie met vanilleroomijs en slagroom.
Home made chocolade brownie 6
Smeuïg chocolade taartje met vanille
roomijs en karamelsaus.
Dame blanche 7
3 bollen vanille room ijs met
chocolade saus en slagroom.
Sorbet 8
Verschillende soorten fruit met
sorbet ijs en slagroom.
Koffie dessert 13
Mix van bovenstaande desserts, koffie én
een heerlijk likeurtje met slagroom.
GIeterse Soes 8
Heerlijke soes met advocaat, slagroom,
chocolade en een kopje koffie.

