
Menukaart



Soepen 
FRANSE UIENSOEP     € 6,00
Moeders uiensoep gegratineerd met kaas

TOMATENSOEP     € 4,75
Eventueel ook vegetarisch te bestellen

Salades
CAESAR SALADE                € 17,50
Salade van little gem, gegrilde spek,
kip, croutons en caesardressing

GEITENKAAS SALADE             € 14,00
Gemengde salade met gegratineerde
geitenkaas met croutons en walnoten

SALADE CARPACCIO           € 15,50
Dungesneden ossenhaas met
pijnboompitten, croutons, Parmezaanse
kaas en pesto of truffelmayonaise

UITSMIJTERS    vanaf € 6,50
Uitsmijter kaas, uitsmijter ham, uitsmijter spek, 
uitsmijter rosbief,  uitsmijter ham kaas, uitsmijter 
ham kaas rosbief, uitsmijter ham kaas spek

Sandwiches
CLUB KRUYT               € 12,50
Sandwich met een gebakken ei,gebakken spek, 
kipfilet en kerrie mayonaise dressing

CLUB SANDWICH TONIJN             € 12,50
Sandwich met huisgemaakte tonijnsalade, rode 
uien, kappertjes, tomaat en komkommer

Panini’s      

PANINI MOZZARELLA   € 6,50
Met tomaat, pesto een bakje pestomayonaise

PANINI GEITENKAAS   € 6,50
Met walnoten, honing en honingmosterddressing

PANINI HAM EN KAAS   € 6,50
Met ketchup of curry

BOERENOMELET    € 7,50
Omelet gevuld met paprika,
champignon, gerookt ontbijtspek en kaas



Lunchkaart

Wraps      

CARPACCIO WRAP   € 7,50
Wrap met dungesneden ossenhaas, truffel-
of pesto mayonaise, pijnboompitten,
rucola en Parmezaanse kaas

WRAP TONIJN SALADE  € 7,50
Wrap met huisgemaakte tonijnsalade,
rode ui, kappertjes en gemengde sla

Broodjes
BROODJE CARPACCIO            € 10,50
Geserveerd op wit boerenlandbrood
met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, 
pesto- of truffelmayonaise

BROODJE AVOCADO   € 8,50
Geserveerd op bruine boerenlandbrood met
quacamole, zongedroogde tomaat, Parmezaanse 
kaas en pijnboompitten

BROODJE HUISGEMAAKTE
TONIJN SALADE     € 8,50
Geserveerd op bruine boerenlandbrood met
huisgemaakte tonijn salade, rode ui en kappertjes

BROODJE WARME BEENHAM  € 7,50
Stokbrood met warme beenham, gemengde
salade, rode ui en honing-mosterddressing

BROODJE HETE KIP    € 7,50
Geserveerd op wit boerenlandbrood met pittige 
kip en gegratineerde kaas

BROODJE GEZOND    € 7,50
Stokbrood met gemengde sla, ham, kaas,
tomaat, komkommer, rode ui, gekookt ei
en honing-mosterddressing

BROODJE HUISGEMAAKTE BAL  € 6,50
Huisgemaakte bal gehakt op een zachte
witte bol, met Amsterdams zuur en pindasaus

BROODJE OLD AMSTERDAM  € 6,50
Geserveerd op bruine boerenlandbrood met
tomaat, komkommer en Amsterdams zuur

KROKETTEN OP BROOD   € 7,50
Twee sneetjes boerenbrood met twee
kroketten, gemengde salade, tomaat,
komkommer, ui, augurk en een bakje mosterd.

‘T KRUYTVAT’S TWAALFUURTJE € 12,50
Plak wit boerenbrood met ham, kaas en een
gebakken eitje; Plak witbrood met een 
Van Dobben’ kroket en een broodje
carpaccio of tonijnsalade

  •  VEGETARISCH GERECHT

Wilt u een ander soort brood dan dat hierboven 
vermeld staat? Wij hebben; Wit boerenland brood, 
bruin boerenlandbrood, stokbrood, Italiaanse bol, 
Meergranenbol of een zachte witte bol.





Voorgerechten

Brood      

SMEERSELS    € 3,50
Stokbroodje met kruidenboter en aioli   
 

CHEESE BREAD    € 4,50
Warm stokbroodje gevuld
met kaas en kruidenboter

Soepen     

UIENSOEP     € 6,00
Moeders uiensoep gegratineerd met kaas

TOMATEN CRÈME SOEP  € 4,75
Ook vegetarisch te bestellen

Vegetarisch
CARPACCIO VAN RODE BIET  € 7,50
Dun gesneden rode biet, feta
en balsamico dressing

Vlees & Vis    

HEMELSE GARNALEN   € 9,75
Gamba´s in een licht pittige roomsaus
  

STEAK TARTAAR            € 10,50
Geserveerd met gesnipperde sjalot,
bladpeterselie en Dijon mosterd 
 

CARPACCIO                € 10,75 
Dun gesneden ossenhaas,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten
     

ZALM TARTAAR     € 9,75
Versgesneden tartaar van zalm
met wasabi mayonaise    

HOLLANDSE GARNALEN          € 10,75
COCKTAIL         
Hollandse garnalen aangemaakt
met cocktailsaus

  •  VEGETARISCH GERECHT

Heeft u een allergie? Meld het ons!



Visgerechten
SLIPTONGEN            € 20,50
Drie sliptongen, in roomboter gebakken

KABELJAUW UIT DE OVEN           € 19,00
In een romige saus, met gesmolten
kaas en cherrytomaat

ZALMFILET            € 18,00
Huidgebakken zalm
met verse groenten en witte wijnsaus

Salades
CAESAR SALADE             € 17,50
Romeinse salade met kip,
bacon en ansjovisdressing

SALADE CARPACCIO            € 15,50
salade met ossenhaas-carpaccio,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

SALADE GEITENKAAS            € 14,00
salade met in honing gegratineerde
geitenkaas en walnoten 



Hoofdgerechten

Voor de Kinderen
KINDERMENU    € 7,50
met patatjes, mayonaise en ketchup en een
ijsje met verrassing keuze uit mini zoete
spare ribs, pannenkoek of iets uit de frituur

ENTRECOTE              € 27,50
Malse runder entrecote (300 gram)
met rode wijnjus 

KRUYT BURGER DE LUXE           € 14,00 
onze bekende super hamburger
met bacon, ui en tomaat

SPICY CHEESEBURGER DE LUXE  € 14,50 
extra pittig met krokante uitjes
en gesmolten oude kaas

VARKENSHAAS             € 16,50
Varkenshaas geserveerd met gebakken ui en 
champignons

SCHNITZEL              € 16,50
Varkensschnitzel (300 gram)
met stroganoff- of pepersaus 

Vegetarisch
VEGETARISCHE BURGER           € 14,00
met quacamole, little gem en tomaat

VEGETARISCHE PASTA           € 14,00
met spinazie gevulde pasta
in een licht pittige kaassaus

Hoofdgerechten
ZOETE SPARERIBS     
450 gr / 750 gr        € 16,00 / € 19,00
super malse spareribs
met zoete marinade en knoflooksaus
      

PITTIGE SPARERIBS
450 gr / 750 gr        € 16,00 / € 19,00
super malse spareribs met pittige marinade en 
knoflooksaus.  * ook extra pittig te bestellen

KIPSATÉ         € 12,75 / € 16,50
kipfilet met cassavechips,
stokbrood en kruidenboter

VARKENSHAASSATÉ       € 15,00 / € 19,00
varkenshaas met cassavechips,
stokbrood en kruidenboter

TOURNEDOS IN ROOMBOTER    
Klassiek of met bali (pittig) jus             € 24,00 
Met gebakken champignons en uien        € 25,50

  •  VEGETARISCH GERECHT

Heeft u een allergie? Meld het ons!

HOOFDGERECHTEN WORDEN
GESERVEERD MET SALADE, FRIET EN 

MAYONAISE. HAD U WAT MEER
GEWILD? VRAAG GERUST IETS EXTRA’S  



Desserts
DAME BLANCHE    € 6,50
Coupe met vanille ijs, slagroom
en warme chocoladesaus

CHOCOLADE TAARTJE  € 7,50
Warme lava cake met vanille ijs

AARDBEIEN ROMANOFF  € 7,50 
Geserveerd met verse aardbeien
van Hollandse grond

BLONDIE      € 7,50 
Geserveerd met gin-tonic granite
en ananascompote   

CRÈME BRÛLÉE    € 6,50
Romige crème met een dun laagje
krokante karamel

SORBET     € 6,50
Sorbet geserveerd met gemengd fruit,
siroop en slagroom 

CHEF’S DESSERT   € 6,50
Maandelijks wisselend dessert

KAASPLANKJE             € 12,50
Heerlijk kaasplankje met bekende kazen,
geserveerd met hazelnootcrackers, honing,
abrikozen- confiture en studentenhaver

SCROPPINO    € 7,50
Citroen sorbetijs, limoncello en prosecco

IJSKOFFIE      € 6,50
met hazelnoot crumble  

GLAS DESSERTWIJN OF PORT  € 4,50

LUXE KOFFIE    € 7,50
Irish,  Spanish, French, Italian, 
Baileys, Licor 43



Desserts, Koffie & Borrelkaart

Warme snacks
BITTERBALLEN 6 stuks    € 4,50

VLAMMETJES 6 stuks     € 6,50

KAASTENGELS 6 stuks    € 6,50 

MINI FRIKANDELLEN 6 stuks   € 4,50

KIPNUGGETS 6 stuks     € 4,50

Vegetarische snacks
VEGETARISCHE LOEMPIA   € 6,50
6 stuks

VEGETARISCHE BITTERBAL   € 6,50
6 stuks

Koude snacks
OUDE KAAS BLOKJES 12 stuks  € 5,50

LEVERWORST 12 stuks    € 7,50

OSSENWORST 12 stuks   € 7,50

KLEINE BITTERGARNITUUR   € 7,50
12 stuks. Bitterballen, kipnuggets,
mini frikandellen en mini kaassoufflés 

Grote bittergarnituur           € 14,00
24 stuks. Bitterballen, kipnuggets,
mini frikadellen en mini kaassoufflés 

BORRELPLANK HOLLANDS             € 12,50
Oude kaas blokjes, leverworst, ossenworst,
Amsterdams zuur en  Dijon mosterd 

BORRELPLANK SPAANS             € 15,50
Serranoham, chorizo, Manchego kaas,
gemarineerde olijven en gamba pill pill 

BROODPLANKJE              € 12,50
Italiaanse bol en meergranenbol met
huisgemaakte olijventapenade, salamiblokjes,
nootjes, aioli en kruidenboter

NACHO’S      € 7,50
Nacho’s met gesmolten kaas, jalapeno’s,
tomatensalsa, quacamole en creme fraiche

NACHO’S DE LUXE              € 12,50
Nacho’s met gesmolten kaas, huisgemaakte
chili con carne, jalapeno’s , tomatensalsa,
quacamole en creme fraiche 

KAASPLANKJE               € 12,50
Heerlijk kaasplankje met bekende kazen,
geserveerd met hazelnootcrackers, honing,
abrikozen- confiture en studentenhaver.

Wilt u afhalen? Dat kan elke geopende dag tussen 17:00 en 18:00 uur


