Openingstijden
Openingstijden

Welkom
Knus
Welkombijbij
Knus

Het gehele jaar
Woensdag
zondag
Zaterdag t/m
& zondag
10.00
17.00
10.00 - 17.00 uur.
uur.

Een prachtig plekje in
de
Delftse
Hout.plekje in
Een
prachtig
Twee
KnusseHout.
de Delftse
huiskamers
met fijne
Twee Knusse
kachels
ondermet
eenfijne
huiskamers
leien
dak.
kachels onder een
Terrassen
leien dak.aan het
water,
Terrassen aan het
een
speeltuin,
water,
een speeltuin,
een
doolhof
een
een doolhofenen
een
steiger
steigermet
met roeibootjes
roeibootjes
en
en waterfietsen.
waterfietsen.
En het mooie is;
En
mooie
is; feestjes
Jehet
kunt
er nog
Je
kunt erook!
nog feestjes
geven

Zie www.knus.nl
Bijslecht
slecht
weer
Bij
weer
of of
feestjessluit
sluitKnus
Knus
feestjes
soms
iets
eerder.
soms iets eerder.
Knus is het hele jaar
beschikbaar voor
Knus is het hele jaar
groepsreserveringen.
beschikbaar voor groepsZowel overdag als
reserveringen vanaf 20
‘s avonds.
volwassenen. Zowel
overdag als 's avonds.

geven ook!

Roeien of Waterfietsen
1 april tot 1 oktober.
ste
U betaalt vooraf €30,- (1
uur €10,- + €20,- borg). Huren kan alleen aan de bar!
Blijft u langer of korter weg, dan rekenen we €2,50 per half uur meer of minder.
Borg alleen contant.
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Frisse drankjes
€2,50
€2,30
€2,85
€2,65
€2,85
€2,65
€3,40
€3,40
€3,75
€3,70
0€2,50
€2,30
€3,40
€3,30
€3,40
€3,20
€4,55
€4,35
€2,50
€2,30
€2,75
€2,30
€3,25
€3,25
€2,60
€3,25
€3,65
€3,00
€3,75
€0,90
€3,75

Bakkie
Bakkieleut
leut
Cappuccino
Cappuccino
Koffie
goedverkeerd!
verkeerd!
KoffieVerkeerd
Verkeerd goed
Latte
LatteMacchiato
Macchiato
Wiener
verkeerd
& toef
WienerMelange
Melange verkeerd
& toef
Espresso
Espresso
Dubbele
DubbeleEspresso
Espresso
Koffie
veelslagroom!
slagroom!
KoffieToef
Toef pas
pas op,
op, veel
Koffie
Knus
likeur
&
toef
Koffie Knus likeur & toef
Caffeïnevrij
Caffeïnevrij welknuste
welknuste
Thee
Theebakkie…
Legendarisch bakkie…
Verse
VerseMuntthee
Muntthee biologisch
biologisch
Warme
Chocolademelk
Verse
Gemberthee
biologisch
Warme Choco & Rum
Warme Chocolademelk
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Toef echte slagroom
Glühwein

Cola / Cola light
Sinas / 7up / Cassis
Sourcy Blauw / Sourcy Rood
Lipton original of green
Rivella / Ginger Ale
Tonic / Bitter Lemon
Fristi / Chocomel / Appelsap
Limonade ranja in een kinderbeker
Tomatensap
Verse jus d'orange

€2,65
€2,65
€2,65
€3,05
€3,05
€3,05
€2,65
€1,75
€2,65
€3,25

€0,90

Toef echte slagroom

Bieren
Wijnen

Glas/Fles

Droge witte wijn
Rosé wijn
Zoete witte wijn
Rode wijn

€4,50/16,€4,50/16,€3,50/15,€4,50/16,-

Bubbels

Per fles
€17,50

Cava Spaanse champagne, Olé

Amstel pils vaasje 25 cl.
Amstel pils GROOT 50 cl.
Seizoensbier van de tap
Radler 2% of 0%
Heineken 0,0%
Brand Weizen 0,0%

€2,85
€4,95
€4,50
€3,55
€2,85
€4,25

Speciaalbier zie hieronder

Speciaalbier
Seizoensbier van de tap
Affligem Blond fris en volle

€4,50
€4,50

smaak 6,5%

Kneetje (Knus weetje)
Onze kinderstoelen staan onder
de veranda, bij de voordeur.
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Affligem Dubbel donker

€4,75

zachtzoet 7%

Affligem Tripel fruitig en

€4,95

bitterzoet 8%

Brand Weizen
Desperados cerveza Mexicana

€4,25
€4,50

Gebak & Koek
Appelgebak
Toef echte slagroom
Chocomuffin
Stroopwafel

€3,50
€0,90
€2,75
€1,75

Lunch

11.00-15.30uur

Knusse maaltijdsalade met
Serranoham of zachte geitenkaas V
Met alles erop en eraan
€9,95
Quiche met ham, kaas & prei
Geserveerd met een salade

€9,95

Pannetje soep
Wisselende soep, vraag ernaar bij de bediening

€6,25

Saté
Kipsaté geserveerd met ambachtelijke
frietjes met een slaatje

Borrelhapjes

11.30-16.30uur

Bitterballen 9 st. ‘ouderwetste’
Loempia’s 9 st. lekkel bij de bollel V
Kaassoufflés 9 st.say cheese! V
Bittergarnituur 18 st. gemengd
Bittergarnituur 9 st. gemengd

Kinderkaart

€4,50
€4,50
€4,50
€8,25
€4,50

€9,95

Kroketten
Twee rundvlees- of groentekroketten van
Kwekkeboom geserveerd met
ambachtelijke frietjes met een slaatje

€9,95

Broodje tonijnsalade

€6,95

Broodje geitenkaas V

€6,95

Broodje serranoham

€6,95

11.00-15.30uur

Kindertosti wit brood ham/kaas
€4,50
Snoepgroenten V
€2,50
Poffertjes V
€4,95
Zacht broodje jam of hagelslag V €3,00
Zacht broodje kroket
€4,50
Frietjes
€4,00

Kijk voor extra’s op het krijtbord!

Kneetjes
(Knusse weetjes)

V = vegetarisch
Voor vragen over allergenen
kunt u aan de bar terecht.

Bij de toiletten staat een magnetron.
Baby’s verschonen kan in het
invalidentoilet.
In de Blauwe Huiskamer liggen
kleurplaten & tijdschriften.

Knus is het perfecte feest-, eet- en
vergaderplekje…
Knus is het hele jaar geopend voor groepsreserveringen.
Binnen heeft Knus maximaal 100 zitplaatsen.
Gaan de voetjes van de vloer? Dan is er binnen ruimte voor zo’n 150 personen.

Knusse grill zomer en winter
Bij Knus van de grill eten, dat is genieten zeker weten!
Een All-In avond met een uitgebreid barbecuebuffet.
Heerlijke salades, vlees van de beste slager en vis van de grill.
Er zijn ook nog andere Knusse buffetten en leuke hapjes voor bij uw borrel of feest.

Knusse feestavond
Heeft u reden voor een feestje? Er mag gedanst worden…
Geniet van een geheel verzorgde avond met hapjes & drankjes.
Een feest om niet te vergeten, met professionele geluid- en lichtinstallatie.
Wanneer u voorafgaand aan het feest wilt genieten van één van onze buffetten,
bijvoorbeeld de Knusse grill, is dit ook mogelijk.

Knusse borrel of receptie
Op zoek naar een leuke locatie om te borrelen met familie, vrienden of collega’s?
Knus biedt een geheel verzorgde borrel inclusief hapjes, knabbels en drankjes.

Knusse lunch
Ook voor grote gezelschappen kunnen wij een lunch verzorgen.

Activiteiten Zie voor roeiboten & waterfietsen de voorzijde van dit kaartje
Bij Knus worden allerlei activiteiten georganiseerd.
Alleen voor groepen in combinatie met één van onze buffetten of arrangementen!

Knus als vergaderlocatie
Vergaderen in huiselijke sfeer, zonder dat lelijke systeemplafond boven je hoofd.
Uw eigen terras en afgesloten Huiskamer voor voldoende privacy, of huur onze hele locatie.
Beamer, projectiescherm, microfoon, flip-over en Wi-fi aanwezig.

Wilt u nóg meer weten?
Vraag een informatiepakketje
bij de bar of kijk op
www.knus.nl

