


BEEF CARPACCIO 14.0
piccalilly mayonaise  ◆  gerookte amandelen  ◆  
tuinkers  ◆  gefrituurde kappertjes  ◆  parmezaan  ◆  
broodkrokant

MARBRE VAN RUND 14.0
terrine  ◆  gemarmerd  ◆  gerookte ribeye  ◆  biet  ◆  
crème paté  ◆  meloes uitjes

APPLE SALMON 14.0
zure room  ◆  mosterdzaadjes  ◆  appel  ◆  
kruidenolie  ◆  appelbloesem

SCAMPI CHORIZO 13.5
sous vide  ◆  knoflook  ◆  witte druiven  ◆  atsina

HUMMUS 11.5
feta  ◆  knoflook naan  ◆  pistache  ◆  granaatappel  ◆  
krokante kikkererwten  ◆  peterselie  ◆  uien bahji

PLATEAU DE KROON (2P) 27.0
vanaf 2 personen  ◆  proeverij van diverse 
voorgerechten  ◆  heerlijk om te delen

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

BROODPLANK    5.5
aioli  ◆  kruidenboter

LET’S START    14.5
brood  ◆  olijven  ◆  gedroogde ham  ◆  

dips  ◆  risotto bitterballen

RISOTTO BITTERBALLEN    1.5 P/S
truffelmayonaise

OLIJVEN    4.5

NEW YORK BURGER    17.5
pretzelbun  ◆  tomatenchutney  ◆  
mesclun  ◆  cheddar  ◆  augurk  ◆  

streaky bacon  ◆  rode ui  ◆  kroonsaus

SCHNITZEL DE KROON    20.5
seizoensgroenten  ◆  champignonroomsaus

KIPSATÉ    18.5
seroendeng  ◆  krokante uitjes  ◆  satésaus

Classics worden geserveerd met verse frieten.

Kinderen krijgen altijd een kleurplaat en kleurtjes.

Voor passend wijn & bier advies kunt u 
terecht bij uw gastheer of gastvrouw.

U kunt bij ons een 
driegangenmenu geheel zelf 

samenstellen. Gewoon à la carte. 
Maak een keuze uit alle voor-, 

hoofd- en nagerechten.

meerprijs bij fromage dessert + 4.0

BLUE TABLE

Kunt u niet kiezen? Laat u verrassen door 
de kookkunsten van ons keukenteam. 
Proef de smaken van De Kroon anno 

2022 en geniet van deze culinaire reis. 
Uiteraard kunnen wij rekening 

houden met eventuele dieetwensen, 
allergieën of ingrediënten. 

Het menu is alleen per tafel te bestellen.

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

SOEPEN
TOMATENSOEP 6.5
focaccia  ◆  crème fraîche  ◆  
tuinkruiden  ◆  basilicum 

SOEP VAN HET MOMENT 7.5
seizoensgebonden soep

Soepen worden geserveerd met brood.

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

Maaltijdsalades worden geserveerd met brood.

BANOFEE 8.0
bananen curd  ◆  tartelette  ◆  roomijs van nougatine

TIRAMISU 8.0
mascarpone  ◆  speculaas  ◆  appel  ◆  chocolade  ◆  
espresso

COUPE KROON 7.5
awa di lamunchi  ◆  vers fruit  ◆  sorbetijs  ◆  slagroom

DAME BLANCHE 8.5
vanille roomijs  ◆  chocoladesaus  ◆  slagroom

PLATEAU DE KROON 16.0
vanaf 2 personen  ◆  proeverij van diverse desserts  ◆  
heerlijk om te delen

FROMAGE 12.5
selectie van diverse soorten kaas en garnituur

BIEFSTUK 25.5
dikke lende  ◆  pepersaus

HEILBOT 22.5
gedroogde ham crumble  ◆  saus van zwarte knoflook

DAGVANGST 24.5
wisselend visgerecht met bijpassend garnituur en saus

FRITTATA 21.5
pompoen  ◆  feta  ◆  rode ui  ◆  doperwt

VEGAN BLOEMKOOLCURRY 21.5
basmati  ◆  papadum  ◆  kikkererwt  ◆  dadels

Geserveerd met verse frieten en seizoensgroenten.

KLEINE TOMATENSOEP 4.5
crème fraîche  ◆  tuinkruiden  ◆  basilicum

KIDS KIPSATÉ 8.5
verse frieten  ◆  satésaus

FRIETJES MET SNACK 7.5
keuze uit een frikandel, kroket of kipnuggets  ◆  
verse frieten  ◆  mayonaise  ◆  appelmoes

POFFERTJES 7.0
stroop  ◆  poedersuiker

KINDERIJSJE 4.0
bolletje ijs van smelt  ◆  spikkels
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