
Menukaart 
Roompot Beach Resort
Terrascafé

HUISWIJNEN 
Rood/wit/rosé

Glas  3,90
Karaf 50 cl  14,25
Fles 75 cl  19,25

Cocktails
Koos Konijn cocktail 0.0
lekker verfrissend, op basis van 
biologisch sap  5,50
Gin & Tonic
geserveerd met limoen  7,50
Mojito, ook in 0.0
rum, munt, limoen en rietsuiker  7,50
Spritz, ook in 0.0 
kruiden en vruchtenlikeur, soda en 
prosecco  7,50
Hugo
een combinatie van prosecco, 
fijne vlierbessiroop, een vleugje limoen, 
munt en soda  7,50 

GEDISTILLEERD
Martini  3,50 
Port  3,50 
Jenever  3,50 
Likeuren  vanaf 3,50 
Whisky/rum  vanaf 4,50 

BIEREN
Heineken 
klein 25 cl  2,75 
normaal 35 cl  3,45 
groot 50 cl  4,75 

TAFELWATER
Chaudfontaine bruisend 75 cl  4,50
Chaudfontaine natuurlijk 75 cl  4,50
Karaf water met munt en limoen 4,50

FRISDRANKEN
Coca-Cola, Sprite, Fanta 
klein 2,30 | normaal 2,70 | groot 3,25
Coca-Cola Zero + size  2,80
Fanta Cassis  2,50
Lipton Ice Tea  2,80
Lipton Ice Tea Green  2,80
Chaudfontaine bruisend  2,30
Chaudfontaine natuurlijk  2,30 
Water met munt en limoen  2,40
Sappen  vanaf 2,50
Fïnley Bitter Lemon/Tonic  2,50
Rivella  2,50
Apfelschorle  2,50
Chocomel/Fristi  2,50
Capri-Sun  1,60
Ranja in een Koos Konijn 
drinkbeker  2,25 
De beker mag je houden!  

Warme 
dranken
Koffie  2,40
Koffie verkeerd  2,80
Cappuccino  2,80
Espresso  2,40
Dubbele espresso  3,50
Latte macchiato  3,50
French coffee met Grand Marnier 
en slagroom  6,25
Irish coffee met Irish whiskey, 
slagroom en rietsuiker  6,25
Italian coffee met Licor 43 en 
slagroom  6,25
Spanish coffee met Liquorccini en 
slagroom  6,25
Warme Chocomel  3,00
Slagroom  0,60
Pickwick Slow Tea  2,60 
Keuze uit: Smooth Grey, Royal English, 
Golden Oolong, Velvet Green, Camilla 
Sunday, Rose Berry Blues, Rooibos 
Dreams en Ginger Green Paradise SPECIALITEITEN

Koffie met appeltaart 
of red velvet  4,75
Appeltaart  3,50
Red velvet taart  3,50 
IJskoffie met karamel en slagroom  4,00 
Roompot koffie met Karl’s Koekie 
likeur en slagroom  6,25 
Café Brûlée koffie met karamel, 
vanille, slagroom en een kletskop  4,00   
Verse muntthee 
met honing en pandan spekkoek  4,00   

KOFFIE MET APPELTAART
4,75

SPECIAALBIEREN

AFFLIGEM TRIPEL
een rijke smaak 
en een fijnbittere 
afdronk  4,50

BRAND IMPERATOR
amberkleurig bier,  
met een milde  
maar krachtige 
moutsmaak  3,75

WIECKSE WITTE
verfrissend witbier, 
heerlijk zacht van 
smaak  3,75

PAULANER 
WEISSBIER 
OOK IN 0.0
sprankelend fruitig 
karakter met lichte 
bitterheid  4,85

APPLE BANDIT
knisperfrisse cider 
gemaakt van de 
beste appels  3,75

DESPERADOS
met de bite van 
tequila en de frisheid 
van citroen  4,25

MORT SUBITE 
KRIEK
zoetzure smaak,  
rijk aan kers  3,75

DUVEL
zwaar blond, 
lichtzoete smaak, 
sterke hopbittere 
afdronk  4,50

HEINEKEN O.O
een alcoholvrij  
bier met een  
verfrissende en 
fruitige smaak  3,00

AMSTEL RADLER 
OOK IN 0.0
perfecte frisse mix 
van Amstel bier 
en sprankelend 
citroenwater  3,50

AFFLIGEM BLOND
een diepe smaak 
en een lichte frisse 
afdronk  4,25

AFFLIGEM DUBBEL
een zachtmoutige 
smaak en een zoet 
karakter  4,25



LUNCHGERECHTEN
Tosti
ambachtelijke beenham en Beemster kaas op 
geroosterd focaccia brood  6,50

Broodje gezond
rustiek stokbroodje met Beemster kaas, 
beenham, komkommer, tomatentapenade, 
een eitje en rauwkost  8,50 

Broodje carpaccio
rustiek stokbroodje met carpaccio, truffelmayonaise, 
oude Beemster kaas en mesclun  8,50

Broodje tonijn 
rustiek stokbroodje met huisgemaakte 
tonijnsalade en een eitje  8,50

Beefburger Deluxe 
met crispy bacon, Beemster kaas, augurk, 
uienringen en klassieke burgersaus geserveerd 
met frites  15,50 

Kroket duo
twee bourgondische rundvleeskroketten 
of vleesvrije draadjeskroketten met boerenbrood 
en grove mosterd  7,50

Fish & chips
heerlijk gebakken stukjes vis met frites 
en een frisse remouladesaus  15,50

Uitsmijter
drie eitjes, beenham en Beemster kaas, 
geserveerd met een frisse salade 7,50

Koos Konijn broodtrommel
gevuld met boterhammen, Nutella, kaas, 
komkommer en Capri-Sun 7,25

De broodtrommel mag je houden!

SCHOTELS 
Chick’n Chips
gepaneerde kiphaasjes met lekkere kruiden en frites  
klein 15,50 | normaal 17,50

Beefburger Deluxe
met crispy bacon, Beemster kaas, augurk, uienringen 
en klassieke burgersaus geserveerd met frites  15,50

Grootmoeders runderstoverij 
pannetje draadjesvlees volgens authentiek recept met een seizoensstamppotje  
klein 15,00 | normaal 17,00

Varkenshaas  
geserveerd met een romige champignon- of pepersaus en frites  19,50

Oosterse kipsaté 
een klassieker met frites, verse kroepoek, atjar, gebakken uitjes en satésaus  
klein 14,50 | normaal 16,50

Roompot schnitzel van filet (vegetarisch ook mogelijk)
met keuze uit gebakken ui en spekjes of champignon- of peperroomsaus en frites  
klein 15,50 | normaal 17,50

Sticky spareribs  
licht pikant en heerlijk van smaak, geserveerd met twee sauzen en frites  19,50

Wereldse groentecurry met couscous  
kruidig gerecht met grofgesneden groenten, aardappel, kikkererwten en sojabonen  
klein 13,50 | normaal 15,50

Fish & chips  
heerlijk gebakken stukjes vis met frites en een frisse remouladesaus  15,50

tot 17.00 uur

Allergeneninformatie? 
Vraag ernaar bij onze medewerkers

SOEP- EN VOORGERECHTEN
Broodplankje
met kruidenboter, tapenade en pittige Heks’nkaas   5,00

Italiaanse tomatensoep  
al jaren een topper  5,00

Traditionele rundercarpaccio  
met truffelmayonaise en geschaafde oude Beemster kaas  10,25

Kip & bacon salade
met tomaatjes, croutons, komkommer en dressing  klein 8,25 | normaal 12,25

Tonijnsalade  
met uien, tomaatjes, komkommer, croutons en dressing  klein 8,25 | normaal 12,25

Nagerechten
Dame blanche
vanille-ijs met slagroom, amandelschaafsel 
en chocoladesaus   6,75

Mango dream 
mango sorbetijs, mango 
en mangosaus  6,75

Cookie monster 
chocolate & cookie ijs met Oreo crumble 
en slagroom  6,75  

Koos Konijn ijsbeker
met vanille-ijs, discodip en slagroom of gevuld 
met stukjes mango  4,75

Kindergerechten
Tomatensoepje met een broodje en boter  3,75

Poffertjes met poedersuiker en Nutella  5,00

Koos Konijn kindermenu  9,75
met keuze uit:
� Spaghetti bolognese
� Couscous boordevol lekkere groenten
� Kroket of frikandel*
� Koos Konijn snack (gepaneerde kip)*
� Kibbeling*
en als toetje een Koos Konijn beker met 
vanille-ijs of stukjes mango

* Geserveerd met frietjes, mayonaise, 

appelmoes, snoeptomaatjes en komkommer 

BORRELGARNITUUR
Bitterballen 10 stuks  4,75

Tortillachips met kaas uit de oven
met een chili- en avocadodip en een 
salsa van tomaten, komkommer en ui  7,00

Ambachtelijke vleesvrije 
draadjesbitterbal 6 stuks  4,75

Kaas- en worstplankje 
met Amsterdamse uitjes en grove 
mosterd  7,50

TORTILLACHIPSMET KAAS
 7,00


