Zomerkaart
DRINK, EET, PROEF, PROOST, PRAAT, LACH & VERWONDER!

Drankenkaart
KOFFIE & THEE
KOFFIE
ESPRESSO
CAPPUCCINO
KOFFIE VERKEERD
DUBBELE ESPRESSO
ESPRESSO MACCHIATO
LATTE MACCHIATO
FLAT WHITE
VERSE THEE diverse smaken
VERSE MUNTTHEE
VERSE GEMBERTHEE
CHAI LATTE
IJSKOFFIE
WARME CHOCOLADEMELK

KEUZEMOMENTJE
2.7
2.7
2.9
3.4
3.9
2.8
3.4
3.9
2.7
3.4
3.4
3.7
4.9
3.2

SOJA MELK // 0.5
VERSE SLAGROOM // 0.6
KOFFIE TASTE // 0.5
vanille | chocolate cookie |
toffee nut | karamel

LEKKER VOOR ERBIJ
APPELGEBAK
LIMBURGSE KERSEN-KRUIMELVLAAI
+ SLAGROOM

4.0
4.0
0.6

MARIE STELLA MARIS
TAFELWATER PLAT 75cl
TAFELWATER BRUIS 75cl

6.1
6.1

DRAAG BIJ AAN SCHOON DRINKWATER, VOOR IEDEREEN, OVERAL.

manetti koffie
Beleef Italië in elk kopje. Een krachtige en
sterke espresso of een licht bittere lungo.
Van een ambachtelijke branding tot de
typisch Italiaanse volle smaken. De bonen
uit speciaal geselecteerde gebieden, laten
u de optimale smaakbeleving ervaren.
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FRISDRANKEN
COCA COLA regular | zero
CHAUDFONTAINE still | sparkling
FANTA orange | cassis
SPRITE
FUZE TEA sparkling | green
TONIC
BITTER LEMON
GINGER ALE
RIVELLA
CHOCOMEL | FRISTI
GINGERBEER

2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
4.4

HOMEMADE & SAPPEN
AWA DI LAMUNCHI
limoensap op antilliaanse wijze
SCHULP JUS D’ORANGE
JUS DE POMME
appelsap van looza

3.6
3.5
3.0

gennep
Gennep, een andere wereld,
dichterbij dan je denkt.
Een omgeving die rust en
ruimte uitstraalt, 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 en beschermde
natuur van Nederland.
Welkom in een wereld die
er al eeuwenlang ligt.

ooievaars in gennep
Als u bij ons lekker zit te genieten op
het terras, vergeet dan niet even naar
boven te kijken. Bovenop het historische
stadhuis klepperen de ooievaars al
zo’n twintig jaar vrolijke deuntjes.
Het nest ligt mooi hoog en het waterrijke
natuurgebied nabij zorgt voor voldoende
voedsel. Soms genieten ze wat langer van
de gastvrijheid in Gennep en blijven ze
overwinteren. In het voorjaar broeden ze,
waarna gemiddeld drie jongen uitvliegen.
U kunt het zelf allemaal live volgen op
de website: Beleef de Lente!
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BIEREN VAN DE TAP
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!

GULPENER PILSNER 5.0%
premium pilsner | toegankelijk |
karaktervol | subtiele hopsmaak

25cl 2.9
50cl 5.3

GULPENER CHÂTEAU NEUBOURG 5.5%
superieur pilsner | edele bitterheid

30cl 4.3

GULPENER GERARDUS TRIPEL 8.5%
krachtig | licht zoete tonen | kruidige pit

25cl 4.5

GULPENER UR-HOP IPA 6.0%
hoppig | bitter | kruidig | fris

30cl 4.9

DOM BLONDJE 6.5%
huisgebrouwen | rijpfruitige tonen

25cl 4.8

WISSELTAP
vraag ons bedienend personeel

PROEFPLANKJE VAN DE TAP
3 SPECIAALBIERTJES DOOR ONS
GESELECTEERD IN 15cl PROEFGLAZEN
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8.5

BIEREN OP DE FLES
WIT BIER
GULPENER KORENWOLF 5.0%
LA TRAPPE WITTE TRAPPIST 5.5%

33cl 4.3
30cl 4.9

AMBER BIER
DE KONINCK BOLLEKE 5.2%

33cl 4.9

BLOND BIER
DUVEL 8.5%
LA CHOUFFE 8.0%

33cl 5.2
33cl 5.2

DUBBEL
LA TRAPPE DUBBEL 7.0%

33cl 4.9

IPA
GUILTY MONKEY IPA 6.6%
TEXELS OVERZEE 6.0%

33cl 6.1
33cl 5.9

TRIPEL
TRIPEL KARMELIET 8.4%
GUILTY MONKEY TRIPEL 9.5%

33cl 5.3
33cl 6.1

FRIS & FRUITIG
LIEFMANS FRUITESSE 3.8%
DESPERADOS 5.9%
KASTEEL ROUGE 8.0%

25cl 3.9
33cl 4.6
33cl 5.3

LAAG EN NON ALCOHOLISCH
GROLSCH RADLER 2.0%
GROLSCH RADLER 0.0%
HEINEKEN 0.0%
BAVARIA WIT 0.0%
LEFFE BLOND 0.0%

30cl 3.2
30cl 3.2
30cl 2.9
30cl 3.2
30cl 4.1

WIJ HEBBEN DIVERSE BIEREN DIE MEEGAAN MET DE SEIZOENEN.
VRAAG ONS BEDIENEND PERSONEEL GERUST VOOR ONZE SPECIALS.

KROONBUCKET
5 VERSCHILLENDE SPECIAALBIEREN
OP FLES DOOR ONS GESELECTEERD

19.5

saffier bier
Twee keer per jaar brouwen wij ons eigen
bier, in de Gulpener microbrouwerij.
Gezamenlijk met ons team, doorlopen
we alle brouwprocessen met onze
brouwmeester Fred. Van het mouten,
maischen tot aan het bottelen.
We bedenken de naam, bepalen de kleur
en proeven tot aan het juiste smaakpallet.
Daarna is het wachten geblazen. 6 tot 8
weken laten we het brouwsel achter in
Gulpen waar het in alle liefde rust.
Iedere keer is het weer een feestje om
het bier naar Gennep te halen!

TORTELDUIVEN BIER (Lekker lokaal!)
TOERTEL BLOND 7.5%
hoppig | fruitig | vanille

33cl 4.3

TOERTEL DUBBEL 8.0%
hoppig | moutig | bitter

33cl 4.3

TOERTEL TRIPEL 9.0%
zoet | bitter | zacht

33cl 4.3
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if these walls
could talk
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!

GIN & TONIC
ROKU GIN
gember | groene thee | yuzu tonic

8.5

SWEET LADY
berry sensation | frambozen

8.0

HENDRICK’S
zwarte peper | tonic water

9.5

V2C ORANGE
sinaasappel | chili | yuzu tonic

9.5

SEEDLIP G&T
virgin gin | kaneel | tonic water

9.0

smelt ijssalon
Naast ons hotel bevindt ons zusterbedrijf
SMELT. Hier kunt u terecht voor vers
schepijs, softijs en heerlijke koffie to go.
Ons ambachtelijk ijs, wordt in dagelijks
vers bereidt in Groesbeek, door onze
ijsmeester Geert Arts. Met 24 smaken
zoals Yoghurt Lemon Crunch, MonChou
kers en Oreo valt er genoeg te kiezen!

6

Cocktails
SHAKEN... NOT STIRRED

APEROL SPRITZ // 7.5
cava | aperol | bruiswater | sinaasappel
MOJITO // 9.0
rum | bruiswater | limoen | munt
MOSCOW MULE // 8.5
ginger beer | 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
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SCHENKWIJNEN WIT

SCHENKWIJNEN ROOD

5.1
29.5
CHARDONNAY
Codex | Pays d’Oc, Frankrijk
De druiven voor deze wijn worden geplukt
wanneer ze perfect rijp zijn, zodat een rijke
stijl wijn ontstaat. Sappig, rijp en evenwichtig
van karakter, met een vleugje hout en een
klein bittertje in de afdronk.

CABERNET SAUVIGNON-MERLOT
4.7
27.5
Codex | Pays D’oc, Frankrijk
Een geconcentreerde wijn met rijpheid en
een lange, complexe afdronk. De houtrijping
maakt de wijn zacht en kruidig.

4.7
PINOT GRIGIO
Duca di Sargento | Sicilië, Italië
Een sappige en verfrissende witte wijn van
smaak gemaakt van de Pinot Grigio uit het
warme Sicilië. Puur en fris van stijl, met rijke
aroma’s van appel en peer.

27.5

4.5
VERDEJO
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.

25.0

SANGIOVESE
4.5
Pasqua | Puglia, Italië
Helder kersenrood, ingetogen neus en een
volfruitige, soepele smaak. Rijpe kers, zoete
bes, iets kruidigs en wat floraals komen in
deze toegankelijke wijn voor.

25.0

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

29.5

MOUSSERENDE WIJNEN
ROSÉ
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.
ESPRIT GASSIER
32.0
Château Gassier | Côtes de Provence, Frankrijk
Typische licht roze Provence rosé. Elegant en
smaakvol met in de geur rood fruit, zoals bosaardbei en framboos en tonen van peer en
lychee. De smaak is lekker fris en mooi droog.
VRAAG OOK EENS NAAR ONZE WIJNKAART VOOR SPECIALE
FLESSEN WIJN. ONS BEDIENEND PERSONEEL ADVISEERT U GRAAG!
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CLASSIC CAVA BRUT
4.7
27.5
Vallformosa | Penedès, Spanje
Een 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
Schitterende champagne met een fijne, romige
mousse. Een fijne balans en een lange afdronk
met daarin iets van honing.

WHISKY & COGNAC
WHISKY SINGLE MALT
FRUITY & SOFT
THE BALVENIE DOUBLE WOOD 12
GLENFIDDICH 15 SOLERA
GLENMORANGIE NECTAR D’OR

7.6
8.5
9.0

SMOKED & PEATED
OBAN 14 YEARS

9.0

WHISKY BLENDS
FRUITY & SOFT
CHIVAS 12 YEARS

5.5

SMOKED & PEATED
TALISKER STORM
JOHNNIE WALKER BLACK LABEL

8.0
5.5

SWEET & CRISP
BALLANTINE’S

4.0

OAKED & SWEET
JOHNNIE WALKER RED LABEL
JAMESON

4.5
4.5

BOURBON
JACK DANIEL’S

5.5

COGNAC
JOSEPH GUY
REMY MARTIN VSOP
CALVADOS

5.0
6.5
4.5

feesten & partijen
De Kroon is de ideale locatie
voor een besloten feest of diner,
bijvoorbeeld voor een verjaardag,
een bruiloft of een jubileumviering.
Zo kunt u starten met een gezellig
aperitief, vervolgens een luxe diner
naar wens besproken met
aansluitend een borrel.
We denken graag met u mee hoe
we uw perfecte feestelijke middag
of avond kunnen inrichten.

PORT, SHERRY & VERMOUTH
RUBY PORT
TAWNY PORT
WHITE PORT
10 YEARS OLD PORT
SHERRY dry | medium dry
MARTINI rosso | bianco

4.0
4.5
4.0
6.2
3.6
3.8
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Lunchkaart
SOEPEN

BROODNODIG

TOMATENSOEP // 6.5
crème fraîche | tuinkruiden

CHICKEN TERIYAKI // 11.5
champignons | wasabimayonaise | sesamzaad |
krokante uitjes

worden geserveerd met brood

SOEP VAN HET MOMENT // 7.5
vraag ons bedienend personeel

CARPACCIO // 12.0
pestomayonaise | parmezaan | krokante
kappertjes | amandelen | tuinkers

SALADES

TONNO KLASSIEK // 10.5
huisgemaakte tonijnsalade |
granny smith | aioli

BURRATA // 16.0
gemengde salade | mozzarella met room |
gele biet | hazelnoot | zwarte olijven |
basilicumpesto

GRAVAD LAX // 11.5
gerookte zalm | krokante kappertjes |
komkommer | yoghurtcrème

worden geserveerd met brood

FISHLOVER // 17.5
gemengde salade | gravad lax |
garnalen | tonijn
CHICKEN TERIYAKI // 16.0
gemengde salade | champignons | krokante
uitjes | wasabimayonaise | sesamzaad
CARPACCIO // 16.0
gemengde salade | pesto | parmezaan |
amandelen | kappertjes | krokante desem
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keuze uit wit of bruin brood

BURRATA // 11.5
mozzarella met room | gele biet | zwarte olijf |
hazelnoot | basilicumpesto
PLANCHA TOSTI // 8.5 ( )
bereid op de bakplaat | ham | kaas | ketchup
SUNNY SIDE UP // 10.5 ( )
3 biologische eieren | ham | kaas | spek
onze kroonjuweeltjes
het gerecht is vegetarisch
( ) het gerecht kan ook vegetarisch

CROQUETTES

keuze uit wit of bruin brood

2 RUNDVLEESKROKETTEN // 10.0
bourgondisch | limburgse mosterd
2 KAASKROKETTEN // 10.0
ambachtelijk | truffelmayonaise
2 GARNALENKROKETTEN // 13.5
hollandse garnalen | citroenmayonaise

LUNCHPLATEAUS

keuze uit wit of bruin brood

KROONJUWEEL VLEES // 14.5
rundvleeskroket op brood | carpaccio
op brood | tomatensoepje
KROONJUWEEL VIS // 14.5
garnalenkroket op brood | tonijnsalade
op brood | tomatensoepje
KROONJUWEEL VEGA // 14.5
kaaskroket op brood | burrata op brood |
tomatensoepje
KROONJUWEEL KLASSIEK // 14.5 ( )
rundvleeskroket op brood | spiegelei
ham / kaas op brood | tomatensoepje

WARME GERECHTEN

worden geserveerd met verse frieten

KIPSATÉ // 18.5
kippendij | satésaus | bali cassave |
komkommer | atjar | krokante uitjes
NEW YORK BURGER // 17.5
pretzelbun | cheddar | rode ui | tomaat
kroonsaus | sla | augurken relish

VOOR KLEINE GASTEN
KINDERTOSTI // 5.0
POFFERTJES // 7.0
KROKET OP BROOD // 5.5

cadeaubon
Verras een ander eens met een heerlijke
lunch, diner, borrel of overnachting.
De Kroon beschikt over haar eigen
cadeaubon. Het bedrag kan naar keuze
worden ingevuld en is onbeperkt geldig.
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Borrelkaart
FINGERFOOD

tijdens lunch & diner is het helaas niet altijd mogelijk om
fingerfood te bestellen, vraag ons bedienend personeel

BROOD OP DE PLANK // 5.5
diverse soorten brood | aioli | kruidenboter
NACHO’S // 8.5
kruidencheddar | chilisaus | avocado |
crème fraîche
VERSE FRIETEN // 4.5
met mayonaise
LUXE BITTERBALLEN (6) // 5.5
ambachtelijk | mosterd
LUXE BITTERBALLEN (12) // 9.5
ambachtelijk | mosterd
BORRELMAATJES (12) // 9.5
luxe bittergarnituur | mayonaise | chilisaus
MINI LOEMPIA’S (6) // 5.5
vietnamees | chilisaus
KAASPLATEAU // 12.5
vijf soorten kaas | kletzenbrood | vijgenjam
BORRELPLANK // 16.0
vers brood | dips | mini loempia’s | bitterballen |
spaanse ham | kruidenboter | mini nacho’s

