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Soepen

Lunch

Geserveerd met brood en boter

Groninger Mosterdsoep 8,50
romige mosterdsoep | peterselie olie |
met of zonder spek
Knoflooksoep 8,75
gerookte knoflook | krokante korst |
verse kruidenolie
Seizoenssoep 9,75

wisselende seizoenssoep

Broodjes

Keuze uit brioche en vloerbrood wit / bruin

gezond 9,75
ham | kaas | sla | tomaat |
komkommer | augurk | ui | ei |
kerrie mayonaise
Kroketten 10,75

grove mosterd | romige boter | sla |
komkommer | tomaat

geitenkaas 12,50

romig gerijpte geitenkaas | walnoten |
honing | tomaat | komkommer

Quesadilla’s

gegrilde kip 12,50

ham/kaas 7,50
beenham | kaas | ui | tomaat

garnalen kroketten 12,75

Geserveerd met ketchup of aioli

caprese 7,75

buffelmozzarella | tomaat | rode ui | kaas

gehakt 8,50
rundergehakt | ui | champignons | kaas
turkse worst 8,75

runder Turkse worst | ui | tomaat | kaas

sla | tomaat | komkommer | ei | augurk |
bacon | kerrie mayonaise
aioli | romige boter | sla | citroen
komkommer | tomaat

warm vlees 12,75

beenham | koolsla | komkommer |
honing-mosterdmayonaise | tomaat

gerookte zalm 14,75

Noorse gerookte zalm | ei | sla | tomaat |
gefrituurde kappertjes | komkommer |
limoenmayonaise

Salades

Geserveerd met brood en boter

Salade caprese 12,50

buffelmozzarella | pomodori tomaten |
basilicum | balsamico dressing

Salade geitenkaas 12,75

Uitsmijters

Keuze uit vloerbrood wit / bruin

ham/kaas 9,50
boerenachterham | jonge kaas

romig gerijpte geitenkaas | walnoten |
tomaat | komkommer | honing

rosbief/oude kaas 10,50

Salade carpaccio 14,50

de Kroon 10,50

runder carpaccio | huisgemaakte pesto |
zongedroogde tomaten | Reypenaer kaas |
truffelmayonaise

gerookte zalm 14,75
Noorse gerookte zalm | ei | tomaat |
gefrituurde kappertjes | komkommer |
limoenmayonaise

rosé gegaarde rosbief | oude kaas

spek | ui | tomaat | jonge kaas

turkse worst 10,75

runder Turkse worst | oude kaas

Lunch
warme gerechten

Geserveerd met salade en frieten

Kroketten 12,75

De kroon vegaburger 16,75

Cas Spijkers kroketten | grove mosterd

De kroon meatball 12,75
huisgemaakte runder gehaktbal |
mayonaise | eigen jus
Garnalen kroketten 14,75
Cas Spijkers garnalen kroketten | aioli |
citroen
De kroonburger 16,50
rundvlees | cheddar | bacon | ui | augurk |
jalapeño mayonaise

Sojabonen burger | cheddar | ui |
augurk | jalapeño mayonaise

Saté 18,50

malse kip saté | atjar | gele rijst |
gebakken ui | kroepoek | pindasaus

Gamba’s 19,50

6 stuks gepelde Black Tiger garnalen |
oosters gebakken

Spareribs 20,75

zoet of spicy | knoflooksaus | BBQ saus

Borrel
broodplankje 6,50

vers brood | huisgemaakte smeersels

Kroonplank 15,00
brood | kruidenboter | tapenades |
olijven | charcuterie
kaasplank 13,50
diverse kazen | vijgenbrood |
huisgemaakte jam
Charcuterie plank 14,00
gedroogde en gerookte vleessoorten |
diverse zuurtjes
bitterballen per stuk 0,90
Cas Spijkers bitterballen

nacho’s 7,50

twee soorten kaas | tomatensalsa |
crème fraîche

Nacho’s met gehakt 9,00

twee soorten kaas | tomatensalsa |
crème fraîche | rundergehakt

Gemengde bittergarnituur 9,00
12 stuks

Kaasstengels 6,50
12 stuks

Groentesnacks 7,50

rauwe groenten | hummusdip | aioli

Garnalen vlinders 6,50
in panko gepaneerde garnalen | 6 stuks
Mini burgers 12,00

sliders van rundergehakt | 4 stuks

Huisgemaakte gehaktbal 4,00

De Kroon
• dinerkaart •
vanaf 17.00

www.brasseriedekroonassen.nl

Voorgerechten
Broodplankje 6,50
Plankje gevuld met vers brood
en diverse huisgemaakte smeersels

Carpaccio 11,50
Rundercarpaccio ingerold met pesto,
parmezaanse kaas, rucola en truffelcrème

Groninger Mosterdsoep 8,50
Groninger mosterdsoep met of zonder spek

Gerookte zalm 12,50
Noorse gerookte zalm met
gefrituurde kappertjes, teriyaki dressing en
wasabi-crème

Knoflooksoep 8,75

Knoflooksoep met een kruidenolie en een
krokante korst

Seizoenssoep 9,75

Wisselende seizoenssoep

Caprese 11,50
Caprese met buffelmozzarella, tomaat,
balsamico siroop en verse basilicum

Geitenkaas pasteitjes 12,50

Pasteitjes van geitenkaas
met rode ui, walnoten,
honing en wortel-gembermarmelade

Klassieke rundertartaar 12,50

Klassieke rundertartaar met
een gepocheerd ei, geroosterd brood en
mosterdcrème

Hoofdgerechten
Vleesgerechten

Geserveerd met salade en frieten

De Kroonburger 16,50
Royale runderburger geserveerd op
brioche brood met cheddar, bacon, ui
en jalapeño mayonaise
Kippendij saté 18,50

Malse kippendij saté geserveerd met gele
rijst, atjar, kroepoek en gebakken uitjes

Spareribs 20,75

Huisgemarineerde spareribs,
keuze uit zoet of spicy

Runder flanksteak 22,50
Mals gebakken runderbavette met
champignon, ui, spek en knoflookboter
Biefstukpuntjes 22,50
Met oestersaus afgebluste biefstukpuntjes,
oosterse groenten en
shiitake paddenstoelen
Dry aged entrecÔte 34,50

Ambachtelijk gerijpte entrecôte van 200
gram, mals en vol van smaak. Geserveerd
met een romige pepersaus

Dry Aging
Onze dry aged Entrecôte heeft minimaal 21 dagen onder speciale omstandigheden
kunnen rijpen. Deze rijping, ook wel dry aging genoemd zorgt ervoor dat het vocht in het
vlees verdampt en het vlees een intensere smaak krijgt. Daarnaast breekt het proces van
rijpen het spierweefsel in het vlees langzaam af waardoor het vlees malser wordt. Dit
resulteert in botermals vlees met een prachtige, intense smaakbeleving.

Hoofdgerechten
VisGerechten

Vega gerechten

Sliptong 22,50

Vega burger 16,75

À la meunière gebakken sliptong met pommes duchesse en beurre noisette

Gebakken zalmfilet 22,50

Goudbruin gebakken zalmfilet met
ratatouille, kruidenrisotto en beurre blanc

Gebakken gamba’s 24,50

8 in huisgemaakte woksaus gegaarde gamba’s met gegrilde bospeen, baby paksoi en
gerookte knoflook

Frutti di mare 26,50
Diverse vis gebakken met tagliatelle pasta
en een romige saus van gamba en Pernod

Sojabonen burger geserveerd op brioche
brood met cheddar, ui en
jalapeño mayonaise

Kruidenrisotto 19,50
Kruidenrisotto met een gepocheerd ei, gebakken groenten, pecannoten en
parmezaan schotsen
Groenten quiche 23,50

Huisgemaakte groentenquiche met
geitenkaas, rucola, zongedroogde tomaten
en kruiden-crème fraîche

Kindermenu
Frikandel of kroket 7,50
Geserveerd met friet en sla
Gekruide kip 8,50

Kleine risotto 11,50
Kruidenrisotto met een gepocheerd ei
kleine zalmfilet 11,50

Stukje gekruide kip
geserveerd met friet en sla

Stukje zalmfilet geserveerd met friet en sla

Desserts
Dame blanche 9,00
Klassiek dessert van vanille ijs
en warme chocoladesaus
Churros 11,00

Huisgemaakte churros geserveerd met
vanille ijs

Irish coffee 7,50
Met Jameson Irish Whiskey
italian coffee 7,50
Met Disaronno Amaretto
French coffee 7,50
Met Grand Marnier

Coupe aardbei 11,00
IJscoupe van aardbeien, merangue, schuim
van trekdrop en bosvruchten sorbetijs

Spanish coffee 7,50
Met Licor 43 of Tia Maria

Kaasplank 13,50
Diverse kazen, vijgenbrood en
huisgemaakte jam

Black Russian 8,25
Een stevige cocktail met een volle smaak,
ideaal als after dinner cocktail

Kinderijsje 5,50
Kinderijsje met snoepketting,
lolly of smarties

White Russian 8,25
Een zachtere variant van de Black Russian
met een romige smaak

Dranken
Bieren

van de tap

Hertog Jan Pils 20 cl (5,1%)
Hertog Jan Pils 25 cl (5,1%)
Hertog Jan Pils 45 cl (5,1%)
Hertog Jan Seizoenbier
Leffe Blond (6,6%)
Tripel Karmeliet (8,4%)

op fles

Belle-vue extra kriek (4,3%)
Goose Island IPA (5,9%)
Leffe Bruin (6,5%)
Leffe Rituel 9 º (9,0%)
Pauwel Kwak (8,4%)
Brugse Zot (6%)
Westmalle dubbel (7%)
Westmalle tripel (9,5%)
La Chouffe (8%)
Erdinger (5,3%)
Corona (4,6%)
Radler (2.0%)

alcoholvrij

Hertog Jan 0.0
Leffe blond 0.0
Radler 0.0

Wijnen
Wit

Chronos Chardonnay
Chronos Sauvignon blanc
Condesa de Leganza Verdejo
Marchese Della Torre Pinot Grigio
Zoete witte wijn

Rosé

Condesa de Leganza rosé

Rood

Chronos Tempranillo
Arauco Varietal Merlot

Sparkling

Prosecco Blû

Bronwater

Chaudfontaine rood | blauw

Warme Dranken
2,60
2,80
5,20
v.a. 4,25
4,50
5,00
3,60
6,50
4,35
5,25
4,50
4,50
4,25
4,60
4,75
4,25
4,50
3,45
3,00
3,50
3,20

Glas | Fles

4,75 | 22,50
4,75 | 22,50
4,75 | 22,50
4,75 | 22,50
4,00 | 19,50
4,75 | 22,50
4,75 | 22,50
4,75 | 22,50
6,50 | 28,00
2,50 | 5,75

KOFFIE & THEE

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Thee
Verse muntthee
Decafé koffie
Decafé cappuccino
Decafé latte macchiato
Koffie met sojamelk

SPECIALs

Warme Chocomel
Warme Chocomel met slagroom
Irish Coffee
French Coffee
Italian Coffee

Koude dranken

Coca Cola Regular | Light | Zero
Fanta | Cassis | Sprite
Rivella | Appelsap | Ginger Ale
Fuze Tea | Fuze Tea Green
Tonic | Bitter Lemon
Chaudfontaine Sparkling | Still
Fristi | Chocomel
Verse Jus
Melk | Karnemelk
Fles Chaudfontaine 75cl

Gedistilleerd

Cointreau | Amaretto | Licor 43
Sambuca | Tia Maria | Baileys
Grand Marnier
Huisgemaakte Limoncello
Jonge Jenever
Oude Jenever
Berenburg | Jägermeister | Vieux
Rode Port | Witte Port
Gin | Wodka | Bacardi | Tequila
Johnnie Walker | Jack Daniels
Canadian Club | Jameson
Glenfiddich

2,50
2,50
4,00
2,80
3,30
3,30
2,50
3,75
3,00
3,30
3,80
+ 0,50
3,20
3,70
7,50
7,50
7,50

2,75
2,75
3,00
2,75
2,85
2,50
2,75
3,75
2,50
5,75

4,50
4,50
4,50
4,50
3,00
3,30
3,00
4,00
4,50
4,50
4,50
5,00

