
CARPACCIO
worcestershire mayonaise | confetti 
van spek, ui, pijnboompitten, 
bieslook en parmezaanse kaas

TATAKI VAN TONIJN
kort gebakken tonijn | sesamzaad |
wakame | zoetzure komkommer | 
soja-sesammayonaise

SMOKED DUCK
eendenborst | desem crostini | 
shiitake | sinaasappel

FILET AMERICAIN VAN ZALM
zalmmousse | bladerdeegkrokant | 
paprika salsa | citrusdressing

TARTAAR VAN WATERMELOEN
avocado | ingelegde gember | 
citroen | soja

STARTERS 10.0

3 GANGEN 32.5
4 GANGEN 37.5

CHEF’S SURPRISE

3 GANGEN 32.5

BLUE TABLE MENU

RUSTIEKE FRIETEN
met mayonaise

SIDE SALAD
gemengde sla | tomaat | 
komkommer | croutons | 

french dressing 

SIDES 4.0

MINI SATÉ 8.5
kippendij | frietjes | pindasaus

FRIETJES MET SNACK NAAR KEUZE 6.5
frikandel, kroket of kipnuggets |  

mayonaise | appelmoes

GOUDEN SMELTMUNT 1.3
verzilver deze munt voor één 

bolletje ijs naar keuze bij SMELT

FOR LITTLE GUESTS

VOOR PASSEND WIJN & BIER 
ADVIES KUNT U TERECHT BIJ UW 

GASTHEER OF GASTVROUW

kinderen krijgen van ons altijd een 
verrassing, kleurplaat en kleurtjes

MISTER H.A.M. BURGER 14.0
black angus | brioche bun | pickles |
cheddar kaas | uienringen | bbq-saus

SATÉ VAN KIPPENDIJ 16.5
ananas | zoetzure komkommer | 
cassave kroepoek | pindasaus

ZALMFILET 17.0
paksoi | prei | sinaasappel-botersaus

SUMMER SPECIALS

alle hoofdgerechten en summer specials 
worden geserveerd met rustieke frieten

leuk om mee te beginnen en te
delen met uw tafelgenoten

FLAMMKUCHEN KLASSIEK 10.0  I
crème fraîche | spek | ui | kaas

BROOD OP DE PLANK 4.5
verschillende soorten brood | 

aioli | siciliaanse dip

OLIJVEN 2.5
gemarineerd | knoflook | kruiden

PINK SALMON 8.5  I
gemarineerde zalm | rode biet | 

kruidencrème

PLUKBROOD 7.5  I
uit de oven | kaas | kruiden | 

sud’n’sol tomaat

START & SHARE

(   )

onze kroonjuweeltjes

het gerecht kan ook vegetarisch(   )
het gerecht is vegetarisch

GOAT’S CHEESE
parelcouscous | pijnboompitten | 
cranberry | marokkaanse dressing

FISHLOVERS
tonijn tataki | gemarineerde zalm | 
gamba | citroenmayonaise

CHICKEN TERIYAKI
romaanse sla | champignons | 
taugé | soja-sesammayonaise

CARPACCIO
worcestershire mayonaise | confetti 
van spek, ui, pijnboompitten, 
bieslook en parmezaanse kaas

DINNER SALADS 14.0

salades worden geserveerd met brood

KALFSENTRECOTE
groene groenten | aardappelgratin | 
zwarte knoflooksaus

DAGVANGST
wisselende vissoort | beurre blanc | 
seizoensgroenten

LET’S BEEF
biefstuk | aceto sjalotten | gegrilde 
groenten | zoete aardappelpuree

MAISKIP SUPRÊME
paddenstoelen | paksoi | rode portjus

POKEBOWL VAN JACKFRUIT
rendang van jackfruit | couscous | 
geroosterde groenten

MAINS 20.5

Laat u in drie of vier gangen 
verrassen door de kookkunsten 
van ons keukenteam. Proef de 

smaken van De Kroon anno 2021.

U kunt een driegangenmenu 
helemaal zelf samenstellen bij 

ons. Gewoon à la carte! 
Maak een keuze uit alle 
voorgerechten, hoofd-
gerechten & desserts. 

BANANENCHEESECAKE
gezouten karamel popcorn | pinda

DE KROON MESS
aardbei | meringue | framboos | slagroom

GEPOCHEERDE PEER
hangop | koffie panna cotta

TROPICAL CHOCOLATE
chocolademousse | kokosschuim | 
gegrilde ananas

KAASPLANKJE (+4.0)
vijf soorten kaas van ‘t genneps 
kaashuis | notenbrood | vijgenchutney

DESSERTS 7.0

SOEP VAN TROSTOMAAT
gebonden | bosui | mascarpone | 
kruidenolie

SOEP VAN HET MOMENT
vraag ons bedienend personeel

SOUPS 5.5

soepen worden geserveerd met brood
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