
WARME DRANKEN 
Koffie, espresso                                                                       2,20 
Cappuccino                                                                            2,50 
Latte macchiato, koffie verkeerd                                               2,70 
Koffie Kienstobbe, koffie met verwennerij                                    3,60 
Fryske Kofje, koffie met beerenburg, bruine suiker en room              4,50 
Irish Coffee, koffie met whisky, bruine suiker en room                     5,70 
Thee, diverse smaken                                                               2,20 
Verse muntthee met honing                                                     2,70 
Verse gemberthee met honing                                                  2,70 
Warme chocomel                                                                   2,50 
Warme chocomel met slagroom                                              3,- 
 
FRISDRANKEN 
Cola, cola light, cola zero, fanta, sprite                                        2,20 
Cassis, rivella, bitter lemon, tonic, ginger ale                               2,30  
Chaudfontaine rood, blauw                                                      2,30 
Chocomel, fristi                                                                       2,30 
Fuzetea sparkling, green tea                                                      2,50 
Biologische jus d’orange                                                          3,- 
Biologische appelsap                                                                2,60 
Ranja                                                                                      1,- 
 
SHAKES  
Ambachtelijk bereide shake met Italiaans schepijs                 
Milkshake Vanille, aardbei, banaan, chocolade                               3,70 
Summershake Bosvruchten, citroen                                            3,70  
 
WIJNEN 
Wit La Croisade - Medium Sweet                                         3,50 
Frisse halfzoete wijn met tonen van grapefruit en  
rijpe ananas, zacht en sappig van smaak 
Wit La Croisade - Chardonnay                                              3,50 
Chardonnay uit Zuid-Frankrijk, droog en met rijp citrusfruit,  
een ingetogen geur van meloen en vijg 
Wit La Croisade - Sauvignon Blanc                                       3,50 
Zowel geur als smaak zijn fris en fruitig. Passiefruit, perzik  
en kruisbes voeren de boventoon  
Rood La Croisade - Merlot                                                    3,50 
Een fruitige wijn met pruimen, bosbessen en een kruidige toets 
Rosé La Croisade - Cinsault Syrah                                         3,50 
Een droge, zacht frisse, ronde wijn met een  
aroma van peer en rijpe aardbeien 
 
APERITIEF 
Port, sherry, vermouth                                                            3,50 
 
GIN & TONIC 
Hendrick’s gin, Fever-Tree elderflower tonic en                          
schijfjes komkommer                                                               7,50 
 
BINNENLANDS GEDISTILLEERD                                        
Jenever, beerenburg, bessenjenever, vieux                                   2,60 

BUITENLANDS GEDISTILLEERD                                         
Jägermeister                                                                            2,60 
Passoa, safari, malibu, bacardi                                                    3,10 
Baileys                                                                                    4,10 
Whisky                                                                                   4,40 
 
PILS VAN DE TAP 
Heineken small                                                                        2,75 
Heineken medium                                                                    3,50 
Heineken large                                                                        4,75 
Bier van het moment                                                                
 
SPECIAAL BIER 
Amstel Radler                                                                         3,20 
Brand Weizen                                                                          3,50 
Brand Weizen large                                                                  5,50 
Affligem blond, Affligem dubbel                                                  3,90 
Brand krachtig blond, Texels Skuumkoppe                                  3,90 
Affligem tripel, Bacchus Kriek                                                    4,10 
 
ALCOHOLVRIJ BIER                                                              
Heineken 0.0%, Amstel Radler 0.0%, Brand Weizen 0.0%              3,20 
 
BORRELHAPJES 
Nacho’s uit de oven met gesmolten kaas en tomatensalsa           6,- 
Bitterballen met mosterd (9 stuks)                                           4,20 
Bitterballen Old Amsterdam met appelstroop (6 stuks)               4,90 
Mix van warme XL borrelhapjes (9 stuks)                                  5,80 
Brood met smeersels (aioli, kruidenboter en pesto)                   4,80 
 
GEBAK 
Gebak van ’t huis Wisselend assortiment huisgemaakt gebak         3,20 
Tarte grandmère  Lauw warm appelgebak met een bolletje           4,50 
ambachtelijk Italiaans vanilleroomijs en slagroom                              
Appelgebak met slagroom  Volgens grootmoeders recept             3,20 
 
AMBACHTELIJK ITALIAANS SCHEPIJS   
Vruchtensorbet Vanille-, aardbeien- en yoghurt-bosvruchten-          6,50 
roomijs, vruchten, aardbeiensaus en slagroom 
Dame Blanche Vanille-, chocolade- en stracciatella roomijs,             6,50 
warme chocoladesaus, chocosnippers en slagroom 
Boerenjongens Vanille- en malagaroomijs, boerenjongens,              6,50 
advocaat en slagroom 
Ice Coffee Twee bollen heerlijk Italiaans vanilleroomijs,                   6,- 
koffie en slagroom 
 
                                                                                               
IJs met fruit van het seizoen! 
 
Coupe Romanoff Twee bollen vanilleroomijs,                               7,- 
verse aardbeien,aardbeiensaus en slagroom 
Frozen Yogurt Twee bollen yoghurt-bosvruchtenroomijs, Griekse     7,- 
yoghurt, verse blauwe bessen, bosvruchtensaus en slagroom 

Grand Café De Kienstobbe 
Welkom in ons grand café!  Eten & Drinken in een sfeervolle gelegenheid met een bijzondere naam.   

Wat is dat, een kienstobbe, horen wij u denken… Wij vertellen u graag het verhaal!  



PLATES 
Onze plates worden geserveerd met knapperige oerfriet en een frisse salade. 
Holland menu                                                                            7,50   
Plate met een frikandel, kroket en appelmoes 
Vega menu                                                                                8,50 
Plate met bitterballen Old Amsterdam en een souflesse  
tomaat-mozzarella 
Wâldburger                                                                               8,20 
Al 25 jaar onze lekkerste burger! Geserveerd op een brioche bun,  
belegd met ijsbergsla, tomaat, augurk, Oliehoorn curry, frietsaus  
en gedroogde uitjes 
Loempia                                                                                    8,50 
Goed gevulde loempia met groente en kip geserveerd met atjar  
en kroepoek 
 
 
 
 
Gehaktbal                                                                                 7,50 
Een ambachtelijk bereide gehaktbal uit de jus                                        
Shoarma                                                                                 11,-
Reepjes gekruid varkensvlees geserveerd met knoflooksaus                      
Stoofpotje                                                                                 9,50 
Zacht gegaard stoofvlees met ui en champignons                                  
Varkenshaas saté                                                                    11,-
Saté van de haas geserveerd met kroepoek en satésaus                         
Spareribs                                                                                 16,-
Heerlijk malse spareribs geserveerd met knoflooksaus 
Boerenschnitzel                                                                      13,50 
Een varkensschnitzel met garnituur,                                                     
van spekjes, ui, champignons en paprika 
Kipschnitzel                                                                              9,50 
Een malse kipschnitzel met een krokant jasje                                        
Kip Piri Piri                                                                               9,50 
Licht pikante reepjes kippendij en paprika                                            
Kippendij spies                                                                          9,50 
Saté van kippendij geserveerd met atjar,  kroepoek en satésaus 
Kippendij spies XXL                                                               13,50 
Dubbele portie saté van kippendij geserveerd met atjar,   
kroepoek en satésaus 
 
OOSTERSE SPECIALITEITEN 
Bami / nasi saté                                                                        13,50 
Portie bami of nasi met varkenshaas saté, atjar, kroepoek en satésaus 
Bami / nasi babi pangang                                                         12,50 
Portie bami of nasi met babi pangang, atjar en kroepoek  
 
 
 
 
KINDERMENU 
Kidsbox                                                                                     5,50 
Heerlijke frietjes, frietsaus, een lekkere snack (keuze uit frikandel,  
kroket of kipfingers), een pakje drinken en een leuke verrassing  
naar keuze! 
Kinderpannenkoek                                                                   4,50 
Heerlijke pannenkoek met stroop of poedersuiker 
Kids Koep                                                                                  4,-  
Een bolletje vanille- en aardbeiroomijs, vrolijk gekleurde smarties en  
een toef slagroom in een mooie beker die je mee mag nemen

PIZZA’S 
Pollo Formaggio                                                              7,50 
Een dunne Italiaanse bodem die belegd is met kip,  
spinazie, geroosterde paprika en mozzarella 
Mozzarella                                                                       7,50 
Een knapperige pizza belegd met heerlijke  
mozzarella en zoete kerstomaten 
Salami                                                                              7,50 
Een heerlijke pizza met edelsalami, vers geoogste oregano en  
basilicum, zongerijpte tomaten en perfecte kaascombinatie 
Speciale                                                                           7,50 
Lekkere knapperige dunne pizza met edelsalami, ham,  
champignons, provolone piccante, edammer, mozzarella,  
zongerijpte Italiaanse tomaten en pesto 
Shoarma                                                                        12,50  
Een mozzarella pizza belegd met reepjes gekruid varkensvlees,  
geserveerd met knoflooksaus 
 
 
 
 
 
BURGERS   
Broodje hamburger speciaal                                            3,50 
Een hamburger geserveerd op een broodje  
met Oliehoorn curry, frietsaus en uitjes 
Cheeseburger                                                                  4,00 
Een hamburger geserveerd op een broodje met ijsbergsla,  
cheddar cheese, augurk en Oliehoorn Wimpiesaus 
Kipburger                                                                        3,50 
Een knapperige burger van kip op een broodje belegd  
met ijsbergsla en augurk  
 
Chef’s favorite: Wâldburger                                         4,20  
Al 25 jaar onze lekkerste burger! Geserveerd op een brioche bun,  
belegd met ijsbergsla, tomaat, augurk, Oliehoorn curry, frietsaus  
 
 
                                                                                           
BROODJES  (tot 17.00 uur)   
Keuze uit witte kadet of brioche * 
Gezond                                                                            3,- 
Kroket of frikandel                                                           2,50 
Gehaktbal                                                                        4,- 
Piri Piri                                                                             4,- 
Warm vlees                                                                      4,- 
Shoarma met knoflooksaus                                              5,- 

* Meerprijs brioche                                                               1,- 

LUNCH TIP! tot 17.00 uur 

Specials van de ambachtelijke slager

Dubbel belegde tosti                                                      3,80 
Ham-Kaas met curry of ketchup 
Panini                                                                              5,- 
Ham-kaas-tomaat                                                                     
Panini                                                                              5,- 
Tomaat-mozzarella-pesto 

= vegetarisch


