
Welkom
bij Knus

 
Een prachtig plekje in de

Delftse Hout. 
Twee Knusse 

huiskamers met fijne kachels
onder een leien dak.

Terrassen aan het water, een
speeltuin,

een doolhof en een steiger
met waterfietsen.

 
En het mooie is;

Je kunt er nog feestjes geven
ook!

Openingstijden
 
 

Kijk ook op www.knus.nl
voor actuele openingstijden.

 
Knus is het hele jaar

beschikbaar voor
groepsreserveringen.
 Zowel overdag als 

's avonds. 
 

Vraag gerust om een
informatiepakketje. 

 
 
 

Roeien of Waterfietsen
1 maart tot 1 oktober.

U betaalt vooraf €30,- (1ste half uur €10,- + €20,- borg). Huren kan alleen aan de bar!
Blijft u langer weg, dan rekenen we €2,50 per kwartier extra.

Borg alleen contant. Heeft u de borg niet contant? 
Dan krijgt u de borg terug in de vorm van een waardebon. 



ONTBIJT MENU
VANAF 10 .00 UUR

Yoghurt met granola en banaan

Panini met bacon en ei

Panini pulled chicken

Panini caprese

Panini waakvlam

Panini brie en salami

Panini oude kaas

Panini ham en kaas

Panini kaas

€  7 ,5

€  7 ,5

€  7 ,0

€  7 ,0

€  7 ,0

€  7 ,0

€  7 ,0

€  7 ,0

€  7 ,0

GROTE TREK

Hamburger Knus

Verse patat pulled chicken

Twee kroketten op maisbrood

Twee groentekroketten maisbrood

€  15

€  7 ,5

€  10
€  10

KINDER MENU

Boterham kroket/groentekroket

Boterham kaas

Boterham chocopasta

Fruit egel

Verse patat mayo

€  5 ,0

€  3 ,5

€  3 ,5

€  3 ,0

€  4 ,5

LUNCH MENU

 

Broodje pulled chicken
*geserveerd met atjar en bbq saus

Broodje huisgemaakte eiersalade
*geserveerd met rode ui, bieslook en rucola

Broodje carpaccio
*geserveerd met pijnboompitten, spekjes en kaas

Broodje zalm
*geserveerd met kruidenkaas en rode ui

Broodje vegan
*bedacht door de Knusse vegan

Broodje pulled jackfruit
*geserveerd met atjar en bbq saus

Keuze uit een Italiaanse bol, volkoren

bol of maisbrood

 

€  9 ,5

€  8 ,5

€  9 ,5

€  9 ,5

€  9 ,5

€  9 ,5

 

 

 

BORREL MENU

Bitterballen 9 stuks

Kaastengels 9 stuks

Vegan bitterballen 9 stuks

Worst-olijf-kaas-nootjes

Broodje smeersels

Nachos met kaas
*kan ook vegan

Zoete aardappelfrites met truffelmayo

Knorrelplank XXL (4-persoons)

€  6 ,5

€  6 ,5

€  6 ,5

€  9 ,0

€  5 ,5

€  9 ,5

€  5 ,5

€  22

KNUSSE CADEAUBONNEN

Scan de QR code voor meer informatie
of koop ze direct aan de bar.

GEBAK & KOEK

Appeltaart
*die lekkere van Piece of Cake 

+ slagroom (+ € 1,0)

Wisselende taart
*wederom heerlijk van Piece of Cake

Blondie (witte brownie)
*wederom Piece of Cake

Vegan Brownie
 *Vegan / Glutenvrij / Lactosevrij

€  3,8
 

€  4,3
 

€3,0
 

€3,5

KNUSSE SALADES

Salade pulled chicken
*geserveerd met brood, atjar, bbq saus en garnituur

Salade pulled jackfruit
*geserveerd met brood, atjar, bbq saus en garnituur

Salade carpaccio
*geserveerd met truffelmayonaise, spekjes, kaas en garnituur

Salade zalm
*geserveerd met dille-mosterdsaus, knusse pittenmix, croutons 

  en tomaatjes

€  13 ,5

€  13 ,5

€  14 ,5

€  14 ,5

LUNCH MENU
VANAF 11 .30 UUR

Soep van het seizoen
*geserveerd met vers brood

12 uurtje
*Soep, mini broodje naar keuze en (groente) kroket

Proeverijtje
*3 mini broodjes naar keuze

€  6 ,0
 

€  1 1 ,0
 

€  1 1 ,0

 



WARME DRANKEN

Koffie

Cappuccino

Koffie verkeerd

Latte macchiato

Dubbele koffie

Espresso

Dubbele espresso
*alle koffie kan cafeïnevrij

**alle melk kan haver (+ € 0,5)

Warme chocolademelk
*slagroom + € 1,0

Warme chocomelk met rum                     

Gluhwein

€  2 ,6

€  3 ,0

€  3 ,0

€  3 ,5

€  4 ,0

€  2 ,6

€  4 ,0

 

 

€  3 ,0

€  4 ,0

€  4 ,0

 

 

WIJNEN

Droge witte wijn

Zoete witte wijn

Rode wijn

Rosé

Wijnen per fles

Cava (fles)

Sangria

€  4 ,5

€  4 ,5

€  4 ,5

€  4 ,5

€  16 ,0

€  22 ,5

€  4 ,9

BIEREN 0,0%

Brand Weizen 0,0%

Brand IPA 0,0%

Heineken 0,0%

Radler 2% of 0,0%

Affligem Blond 0,0%

Liefmans Fruitesse 0,0%

Apple Bandit 0,0%

€  4 ,0

€  4 ,5

€  3 ,0

€  4 ,0

€  4 ,5

€  4 ,5

€  4 ,5

 

 

SPECIALE BIEREN

Knus serveert met trots de speciale

bieren van Delftse Brouwers.

Kijk voor aanbod en uitleg op de

Knusse bierkaart.

FRIS

Cola Regular | Zero Sugar

Sourcy Still | Sparkling

Lipton Regular | Green Tea | Sparked

Cassis | Sisi Orange | 7-up

Tonic | Bitter Lemon | Ginger Ale

Fristi | Chocomel 

Tomatensap | Appelsap

Verse Jus d' Orange

Ranja met een rietje

€  2 ,8

€  2 ,8
€  2 ,8
€  2 ,8

€  2 ,8

€  2 ,8

€  2 ,8

€  4 ,0

€  2 ,5

THEE

Verse thee
*kijk op onze theekaart voor de smaken

Verse muntthee

Verse gemberthee

€  2 ,9

€  3 ,5

€  3 ,5

IJSJES

Raket, Festini, Schatkist, Twister,

Calippo, Solero, Ben & Jerry's,

Magnums

v.a.  €  1 ,3

HEEFT U EEN ALLERGIE?

Wenst u meer informatie over onze

producten, vraag het de bediening.

 

Volg ons op

BIEREN

Brand vaasje (25cl)

Brand groot (50cl)

€  3 ,0

€  5 ,5

 

 



Wilt u nóg meer weten?

Vraag een

informatiepakketje bij de bar of

kijk op www.knus.nl

Knus is het perfecte feest-, eet- en vergaderplekje…
Knus is het hele jaar geopend voor groepsreserveringen.
Binnen heeft Knus maximaal 120 zitplaatsen.  Buiten maximaal 400 zitplaatsen.
Gaan de voetjes van de vloer? Dan is er binnen ruimte voor zo’n 170 personen.
 
Knusse grill
Bij Knus van de grill eten is genieten, zeker weten!
Een All-In avond met een uitgebreid barbecue buffet. 
Heerlijke salades, vlees van de beste slager en verse 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 zeker 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
Knus verzorgd compleet verzorgde lunchbuffetten met heerlijke broodjes en verse sappen voor
groepen vanaf 15 personen. Voor groepen kleiner dan 15 personen verzorgen we graag een leuke à la
carte lunch. 
 
Roeiboten en Waterfietsen
Zie voor roeiboten & waterfietsen de voorzijde van de menukaart. 
Kijk voor meer activiteiten in combinatie met groepsarrangementen op www.knus.nl

Knus als vergaderlocatie 
Vergaderen in huiselijke sfeer, zonder dat lelijke systeemplafond boven je hoofd. 
Uw eigen terras en afgesloten Huiskamer voor voldoende privacy, projectiescherm, microfoon, flip-
over en wifi aanwezig.

Iets te vieren?

Knus Delft

Zavelpad 3

2616 LH Delft

info@knus.nl

www.knus.nl

015-2122990


