


L U N C H K A A R T
SOEPEN

TOMATENSOEP 6.5
focaccia  ◆  crème fraîche  ◆  
tuinkruiden  ◆  basilicum 

SOEP VAN HET MOMENT 7.5
seizoensgebonden soep

Soepen worden geserveerd met brood.

CARPACCIO 12.0
keuze uit wit of bruin brood
piccalilly mayonaise  ◆  gerookte amandelen  ◆  
tuinkers  ◆  mesclun  ◆  gefrituurde kappertjes  ◆  
parmezaan  ◆  sjalotten

CHICKEN TERIYAKI 12.0
keuze uit wit of bruin brood
gemarineerde kippendij  ◆  taugé  ◆  champignons  ◆  
bosui  ◆  kewpie mayonaise  ◆  mesclun

GRAVAD LAX 11.5
pita  ◆  komkommer  ◆  mosterdparels  ◆  raita  ◆  
gefrituurde kappertjes  ◆  radijs  ◆  granaatappel

GEITENKAAS 11.5
focaccia  ◆  gekarameliseerd  ◆  hummus  ◆  biet  ◆  
gegrilde courgette  ◆  hazelnoot  ◆  mesclun

◆  BROODNODIG

CARPACCIO 16.5
piccalilly mayonaise  ◆  gefrituurde kappertjes  ◆ 
gerookte amandelen  ◆  parmezaan

ASIAN CAESAR 16.5
tatsuta kip  ◆  kimchi mayonaise  ◆  little gem  ◆  
parmezaan  ◆  streaky bacon  ◆  zacht eitje  ◆  
brood crumble

THE GOAT 16.5
gekarameliseerde geitenkaas  ◆  gele biet  ◆  gegrilde
courgette  ◆  hazelnoot  ◆  broadbeans  ◆  appel

FISHLOVER SALADE 16.5
komkommer  ◆  radijs  ◆  gravad lax  ◆  garnalen

◆  LUNCHSALADES

Lunchsalades worden geserveerd met brood.

onze kroonjuweeltjes   ◆   vegetarisch gerecht
Allergie of dieetwens? Geef het ons door!

KROONJUWEEL VLEES 14.5
rundvleeskroket  ◆  carpaccio  ◆  tomatensoep

KROONJUWEEL VIS 14.5
garnalenkroket  ◆  gravad lax  ◆  tomatensoep

KROONJUWEEL VEGA 14.5
kaaskroket  ◆  geitenkaas  ◆  tomatensoep

KROONJUWEEL KLASSIEK 14.5
rundvleeskroket  ◆  sunny side up  ◆  tomatensoep

◆  KROONJUWELEN



POFFERTJES  poedersuiker  ◆  stroop 7.0

KINDERTOSTI  ham  ◆  kaas  ◆  ketchup 5.0

KROKET  een kroket  ◆  snee brood 5.5

CROISSANT  met aardbeienjam 4.0

◆  KIDS

NEW YORK BURGER 18.5
pretzelbun  ◆  tomatenchutney  ◆  mesclun  ◆  tomaat  ◆  
augurk  ◆  cheddar  ◆  bacon  ◆  rode ui  ◆  kroonsaus

KIPSATÉ 17.5
atjar  ◆  seroendeng  ◆  krokante uitjes  ◆  satésaus

◆  MAIN LUNCH

Main lunch wordt geserveerd met verse frieten.

2 RUNDVLEESKROKETTEN 10.0
bourgondisch  ◆  limburgse mosterd

2 KAASKROKETTEN 10.0
ambachtelijk  ◆  truffelmayonaise

2 GARNALENKROKETTEN 13.5
hollandse garnalen  ◆  aioli

◆  CROQUETTES

L  unch Proeverij
LUNCHETAGÈRE    17.5 p.p.

vanaf 2 personen 

 Gezellig samen lunchen en bijkletsen?

Probeer dan eens deze verrassende 
en goedgevulde etagere met zoete en 

hartige hapjes om samen te delen!

SUNNY SIDE UP 10.5
3 biologische eieren  ◆  ham  ◆  kaas

SCRAMBLED 12.0
roerei  ◆  avocado  ◆  tomaat  ◆  tuinkruiden

◆  OEUFS

CROQUE MONSIER 9.5
ham  ◆  kaas  ◆  bechamel  ◆  gegratineerd

CROQUE MADAME 8.0
ham  ◆  kaas  ◆  spiegelei

◆  TOSTI’S

GUILTY PLEASURE

KIES JIJ CARPACCIO OP BROOD OF ALS SALADE?

EEN KLASSIEKER DIE ALTIJD LEKKER IS! 



DRANKENKAART

soja melk 0.5

slagroom 0.6

koffie taste 0.5
vanille  ◆  chocolate cookie  ◆  toffee nut  ◆  karamel

◆  KEUZEMOMENTJES

◆  TAFELWATER
marie stella maris plat 75cl 6.1

marie stella maris bruisend 75cl 6.1

Drink Marie Stella Maris en draag bij aan 
schoon drinkwater, voor iedereen, overal.

koffie 2.7

espresso 2.7

cappuccino 2.9

koffie verkeerd 3.4

dubbele espresso 3.9

espresso macchiato 2.8

latte macchiato 3.4

flat white 3.9

verse thee  diverse smaken 2.7

verse muntthee 3.4

verse gemberthee 3.4

chai latte 3.7

warme chocolademelk 3.2

◆  WARME DRANKEN

awa di lamunchi 3.6
limoensap op antilliaanse wijze

schulp jus d’orange 3.5

jus de pomme 3.0
appelsap van looza

◆  HUISGEMAAKT & SAPPEN

◆  ZOETIGHEDEN
chef’s gebak vraag ons bedienend personeel 4.0

limburgse kersen-kruimelvlaai 4.0

+ slagroom 0.6



coca cola 2.9

coca cola zero 2.9

fanta orange 2.9

fanta cassis 2.9

sprite 2.9

fuze tea 2.9

tonic 2.9

bitter lemon 2.9

ginger ale 2.9

rivella 2.9

chaudfontaine plat 2.9

chaudfontaine bruisend 2.9

chocomel 2.9

fristi 2.9

gingerbeer 4.4

◆  KOUDE DRANKEN Cocktails
APEROL SPRITZ    7.5

cava  ◆  aperol  ◆  bruiswater  ◆  sinaasappel

MOJITO    9.0
rum  ◆  bruiswater  ◆  limoen  ◆  munt

MOSCOW MULE    8.5
gingerbeer  ◆  vodka  ◆  limoensap  ◆  

angostura bitter

AMARETTO SOUR    9.0
amaretto  ◆  citroen  ◆  eiwit

STRAWBERRY DAIQUIRI    9.0
rum  ◆  limoen  ◆  aardbei  ◆  suikersiroop

PORNSTAR MARTINI    9.5
vanille vodka  ◆  passievrucht  ◆  

limoen  ◆  eiwit

ROKU GIN    8.5
gember  ◆  groene thee  ◆  yuzu tonic

SWEET LADY    8.0
berry sensation  ◆  frambozen

HENDRICK’S    9.5
zwarte peper  ◆  tonic water

V2C ORANGE    9.5
sinaasappel  ◆  chili  ◆  yuzu tonic

SEEDLIP G&T    9.0
virgin gin  ◆  kaneel  ◆  tonic water

GIN & TONIC

Een andere wereld, dichterbij dan je denkt. 
Waar klein het toverwoord voor groots is. Waar 
mensen de tijd nemen om even een praatje te 
maken. Waar je geniet van de producten van 

mensen die hun vak verstaan. Waar je onthaast 
in de veelzijdigste natuur van Nederland. 

Welkom in een wereld die er al eeuwenlang ligt.

GENNEP



◆  BIEREN VAN DE TAP
gulpener pilsner 5.0% 25cl 2.9
premium pilsner  ◆  toegankelijk  ◆    50cl 5.4
karaktervol  ◆  subtiele hopsmaak

gulpener château neubourg 5.5% 30cl 4.3
superieur pilsner  ◆  edele bitterheid

gulpener gerardus tripel 8.5% 25cl 4.5
krachtig  ◆  licht zoete tonen  ◆  kruidige pit

gulpener ur-hop ipa 6.0% 30cl 4.9
hoppig  ◆  bitter  ◆  kruidig  ◆  fris

dom blondje 6.5% 25cl 4.8
huisgebrouwen  ◆  rijpfruitige tonen

wisseltap 25cl 4.8
vraag ons bedienend personeel

We willen u als biergenieter verrassen. Duurzaamheid, 
smaak en topkwaliteit staat centraal bij Gulpener en 
dat is wat wij enorm belangrijk vinden. Granen en hop 
van eigen grond. Met passie en vakmanschap verbouwd 
door Limburgse boeren. Zelf ontdekte en zelfverzonnen 
bierstijlen door de brouwers uit Gulpen. Dat is toch 
prachtig. Op de toekomst, laten we maar zeggen! 

Duurzaamste brouwhuis 
van Europa! 

PROEFPLANKJE VAN DE TAP    9.5
3 speciaalbiertjes door ons 

geselecteerd in 15cl proefglazen

GULPENER

High Beer
MOGELIJK OP RESERVERING    38.5 p.p.

4 geselecteerde proefglazen

Etagère gevuld met warme en koude 
gerechten, samengesteld door onze chef, 

passend bij de geselecteerde bieren.



WIT BIER
gulpener korenwolf 5.0%  4.3

la trappe witte trappist 5.5% 4.9

AMBER BIER
de koninck bolleke 5.2% 4.9

BLOND BIER
duvel 8.5% 5.2

la chouffe 8.0% 5.2

pieterbier 6.5% 5.8

DUBBEL
la trappe dubbel 7.0% 4.9

gulpener ijsbock 10.3% 5.9

gouden carolus whisky infused 11.7% 6.1

IPA
jopen blurred lines 5.3% 5.2

kees mosaic hop explosion 5.5% 6.1

TRIPEL
tripel karmeliet 8.4% 4.9

de koninck tripel d’anvers 8.0% 5.5

FRIS & FRUITIG
liefmans fruitesse 3.8% 3.9

desperados 5.9% 4.6

kasteel rouge 8.0% 5.3

LAAG EN NON ALCOHOLISCH
heineken 0.0% 2.9

bavaria wit 0.0% 3.2

grolsch radler 0.0% 3.3

grolsch radler 2.0% 3.3

leffe blond 0.0% 4.1

◆  BIEREN OP DE FLES

toertel blond 7.5% 4.6
hoppig  ◆  fruitig  ◆  vanille 

toertel dubbel 8.0% 4.6
hoppig  ◆  moutig  ◆  bitter 

toertel tripel 9.0% 4.6
zoet  ◆  bitter  ◆  zacht 

◆  DE GENNEPSE TOERTEL

Kroonbucket
5 verschillende speciaalbieren 
op de fles door ons geselecteerd

20.0

TIP VAN BAS

HEERLIJK BIJ EEN DRUILERIGE HERFSTDAG:

TOERTEL DUBBEL, ÉCHT GENNEPS! 



merlot                                               4.5   25.0
Inwinectus  ◆  Pays d’Oc, Frankrijk
Gerijpt in betonnen tanks, waardoor hij zacht en 
soepel wordt zonder zijn fruitaroma’s te verliezen. 
In geur en smaak tonen van aalbes, drop en karamel. 

malbec                                              4.7 27.5
El Molino  ◆  Mendoza, Argentinië
Fluweelzachte wijn van de koningsdruif uit Argentinië. 
Je proeft rijpe aroma’s van pruim en kers. De afdronk is 
rond en warm met een vleugje vanille en truffel.

monastrell                                       5.1 29.5
Finca la Solana  ◆  Jumilla, Spanje
Veel rijp kersenfruit, pruim en wilde aardbei. Een 
volle sappige body met een elegante afdronk die heel 
levendig is met een kruidige toets.

◆  SCHENKWIJNEN ROOD

verdejo                                              4.5 25.0
Palacio de Vivero  ◆  Rueda, Spanje
Een complexe, maar ook heel toegankelijke verdejo. In 
de neus fris, in de smaak komen naast citrusvruchten 
ook rijpe tonen van appel, perzik en peer naar voren. 

sauvignon blanc                             4.5 25.0
Urmeneta  ◆  Central Valley, Chili
Een geurige Sauvignon Blanc met het exotische van 
passievrucht en het frisse van grapefruit. Een 
toegankelijke smaak met mild droge afdronk.

chardonnay                                     5.1 29.5
La Ligne  ◆  Pays d’Oc, Frankrijk
Diep helder goud van kleur met smaken van peer, 
vanille en toast. Rijk en romig van textuur met een 
knisperende frisheid en subtiele tonen van honing 
in de afdronk.

◆  SCHENKWIJNEN WIT

Bekijk ook eens onze wijnkaart voor speciale flessen 
wijn. Wekelijks openen wij een van onze favoriete 
wijnen die u dan ook per glas kunt bestellen.

grenache syrah                               4.5 25.0
Inspiration by Chloé  ◆  Pays d’Hérault, Frankrijk
Een prachtige zalmroze rosé, verrassend vol en zacht 
van smaak. Het fruitige, licht kruidige karakter maakt 
deze wijn uitermate smaakvol. 

◆  ROSÉ

classic cava brut                             4.7 27.5
Vallformosa  ◆  Pernedès, Spanje
Een mooie sprankelende cava met fijne, zachte bubbels. 
Verfrissend met aroma’s van groene appel, citrus, verse 
kruiden en bloesem. De afdronk is friszuur en fruitig. 
Heerlijk als aperitief.

cremant d’alsace brut 32.0
Cave de Turckheim  ◆  Elzas, Frankrijk
Een prijswinnende bubbel die grotendeels gemaakt 
wordt van pinot blanc. Hij is zacht fruitig van smaak 
met een aangename mousse.

champagne brut 75.0
Veuve Cliquot  ◆  Champagne, Frankrijk
Dit is een Champagne voor de connaisseurs (de echte
fijnproevers). Schitterende Champagne met een fijne, 
romige mousse. Een fijne balans en een lange afdronk 
met daarin iets van honing.

◆  MOUSSERENDE WIJNEN

High Wine
MOGELIJK OP RESERVERING    38.5 p.p.

4 geselecteerde proefglazen

Etagère gevuld met warme en koude 
gerechten, samengesteld door onze chef, 

passend bij de geselecteerde wijnen.



De verhalen die we zouden horen. 
Al honderden jaren heeft deze plek 

aan de Gennepse markt een functie. 

Al die tijd is het dé plek om op 
adem te komen voor harde werkers, 

verliefde stelletjes, grote families 
en rondtrekkende eenlingen. 

Tijden zijn veranderd, maar sommige 
dingen veranderen nooit. We willen 

nog steeds genieten van elkaars 
verhalen en aanwezigheid. 

Drink, eet, proef, proost, 
praat, lach & verwonder!

ALS  DEZE  MUREN

konden praten

WHISKY SINGLE MALT
the balvenie double wood 12 7.6

glenfiddich 15 solera 8.5

glenmorangie nectar d’or 9.0

oban 14 years 9.0

WHISKY BLENDS
ballantine’s 4.0

jameson 4.5

johnnie walker red label 4.5

johnnie walker black label 5.5

jack daniel’s 5.5

chivas 12 years 5.5

talisker storm 8.0

COGNAC
calvados 4.5

joseph guy 5.0

remy martin vsop 6.5

◆  WHISKY & COGNAC

white port 4.0

ruby port 4.0

tawny port 4.5

10 years old port 6.2

sherry dry 3.6

sherry medium dry 3.6

martini rosso 3.8

martini bianco 3.8

◆  PORT, SHERRY & VERMOUTH



BROOD OP DE PLANK 5.5
diverse soorten brood  ◆  aioli  ◆  kruidenboter

NACHO’S 8.5
cheddar  ◆  chilisaus  ◆  crème fraîche  ◆  tuinkruiden

RUSTIEKE FRIETEN 4.5
met mayonaise

TATSUTA 8.0
koreaans gefrituurde kip  ◆  kimchi mayo

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN 6st 5.5
met limburgse mosterd          12st 9.5

BORRELMAATJES 10st 9.5
luxe bittergarnituur  ◆  mayonaise  ◆  chilisaus

RISOTTO BITTERBALLEN 6st 8.0
met truffelmayonaise

MINI LOEMPIA’S 6st 5.5
vegan  ◆  vietnamees  ◆  chilisaus

OLIJVEN 4.5

BORRELPLANK 16.0
brood  ◆  olijven  ◆  gedroogde ham  ◆  diverse dips  ◆  
mini nacho’s  ◆  bitterballen

BORRELKAART

Geniet
Sfeer vinden wij enorm belangrijk 

bij De Kroon. Ons streven is dat gasten 
zich thuis voelen bij ons. Natuurlijk ben 
je op het goede adres voor wijn & spijs, 
maar we willen iets meer bieden, zodat 
een middag of avond in het restaurant 

of in één van onze hotelkamers een 
mooie herinnering wordt.

Ons team doet er alles aan om je een 
onvergetelijke tijd te laten bezorgen.

Wij hopen dat je geniet!

Nena & Britt
van Arensbergen

AL MEER DAN 125 JAAR

ONS HOTEL BEHOORT BIJ DE OUDSTE 

HOTELS VAN NEDERLAND


