


HONDEN MENU

Tennisbal
* Zo’n echte gele authentieke bal.
Stok van 100% echt hout
* Wel even zelf zoeken.

SPEELGOED

€ 1,5

gratis

Hondenbot maatje Chihuahua
Hondenbot maatje Golden Retriever

WAT LEKKERS

€ 1,5
€ 3,0

Bakje brokjes 
Smaak: hondenvoer

WAT TE ETEN

€ 3,0

Hondenbier 
Snuffl  e 0,0%

WAT TE DRINKEN

€ 3,5



KINDER MENU

Ham kaas tosti
Kaas tosti

TOSTI’S

€ 4,5
€ 4,0

Kiko kinderpannenkoek
Met verrassing.
Wit bolletje beleg
Keuze uit: Nutella, hagelslag, kaas & 
pindakaas.

WARME LUNCH

€ 5,5

€ 3,5

Fristi 
Chocomel 
Appelsap 
Ranja met een snoepje

DRINKEN

€ 2,9

€ 2,9
€ 2,9

€ 2,9

Vier je kinderfeestje bij Knus! Voor 
prinsessen, piraten en echte survivals 

hebben we compleet verzorgde 
feestjes. Benieuwd? Kijk op Knus.nl!

Huur een roeiboot of waterfi ets (april t/m 
september) aan de bar! U betaalt vooraf € 30,- (eerste 

half uur € 10,- + € 20,- borg). Blijft u langer weg, dan 
rekenen we € 2,50 per kwartier extra. Betaalt u de borg 

contant, dan krijgt u deze contant terug. Pint u de borg, dan 
krijgt u de borg als een tegoedbon terug. Enkel te huren aan de 
bar, reserveren is niet mogelijk.

Zwemvesten liggen klaar in alle maten!

KINDERFEESTJE?

ZIN OM WAT LEUKS TE DOEN?

€ 2,9

Ham kaas tosti
Kaas tosti

Kiko kinderpannenkoek
Met verrassing.
Wit bolletje beleg
Keuze uit: Nutella, hagelslag, kaas & 
pindakaas.

WARME LUNCH

Fristi 

DRINKEN

Vier je kinderfeestje bij Knus! Voor 
prinsessen, piraten en echte survivals 

hebben we compleet verzorgde 
feestjes. Benieuwd? Kijk op Knus.nl!

Huur een roeiboot of waterfi ets (april t/m 
september) aan de bar! U betaalt vooraf € 30,- (eerste 

half uur € 10,- + € 20,- borg). Blijft u langer weg, dan 
rekenen we € 2,50 per kwartier extra. Betaalt u de borg 

contant, dan krijgt u deze contant terug. Pint u de borg, dan 
krijgt u de borg als een tegoedbon terug. Enkel te huren aan de 

Dit gerecht is vegetarisch of verkrijgbaar in een 
vegetarische optie.



BORREL MENU

BORRELPLANKEN

Brieplankje
Broodje smeersels
Borrelplank
Vega borrelplank

€ 14

€ 7,5

€ 12,5

€ 5,0

BORRELHAPJES

Bitterballen (8 stuks)
Vegan bitterballen (8 stuks)

Karaage krokante kip (8 stuks)
Vegetarische loempia’s (8 stuks)

Kaastengels (8 stuks)
Mix garnituur klein (8 stuks)
Mix garnituur groot (16 stuks)

€ 6,5
€ 7,0

€ 6,5
€ 6,0

€ 11,0

€ 6,0
€ 6,5

Dit gerecht is vegetarisch of verkrijgbaar in een 
vegetarische optie.



LUNCH MENU

WARME LUNCH

12 uurtje
Soepje, kroket of groentekroket en mini 

broodje naar keuze.
Kroketten op brood

2 rundvlees of groentekroketten op 
boterhammen.
Kroketten, friet & sla

2 rundvlees of groentekroketten met friet en sla.
Kipsaté
Met friet en salade.

€ 12,0

€ 9,5

€ 11,5

€ 12,5

BROODJES

Carpaccio
Rundercarpaccio met truff elmayonaise.
Zalm
Gerookte zalm met tzatziki.
Hummus

Mediterrane hummus met zongedroogde tomaten.

Keuze uit wit of bruin.

€ 10,5

€ 10,5

€ 9,0

Dit gerecht is vegetarisch of verkrijgbaar in een 
vegetarische optie.

Onze lunchgerechten zijn verkrijgbaar tot 16.00 uur. 
Gerechten van het borrel- en kindermenu zijn ook na 16.00 
uur nog te bestellen.

Carpaccio
Rundercarpaccio met truff elmayonaise.

Zalm
Gerookte zalm met tzatziki.
Hummus
Mediterrane hummus met zongedroogde tomaten.

SALADES

€ 12,5

€ 12,5

€ 11,5

Patat
Met optioneel een sausje vanaf 30 cent.
Broodje kroket
Rundvlees of groentekroket op een wit bolletje.
Soep
Wisselende seizoenssoep met soepstengels.
Panini caprese
Met mozzarella, tomaat en pesto.

VOOR DE KLEINE TREK

€ 4,0

€ 4,5

€ 6,5

€ 6,0



BIER & WIJN

Delftse Brouwers is een brouwerij gevestigd in het oude 
stadscentrum van Delft, op de plek van eeuwenoude Delftse 
biergeschiedenis.

Delftse Brouwers brouwt tradionele bieren met ervaring en 
vakmanschap. Kwaliteit verzekerd!

BIERTJE VAN DE TAP

Brand vaasje   (25 cl)
Brand groot   (50 cl)
Skuumkoppe   (25 cl)
Skuumkoppe   (50 cl)

€ 3,2
€ 5,2
€ 4,7
€ 6,0

ALCOHOLARM BIER

Heineken   0,0 %
Amstel Radler  0,0 %
Amstel Radler  2,0 %
Affl  igem blond  0,0 %
Brand Weizen  0,0 %

€ 4,2
€ 4,2
€ 4,2
€ 4,2
€ 4,2

WIJN

Droge witte wijn (Chardonnay)
Droge witte wijn (Sauvignon blanc)
Rode wijn (Merlot)
Rosé wijn (Grenache)
Cava
Sangria   (50 cl)

€ 4,7
€ 4,7
€ 4,7
€ 4,7
€ 4,7
€ 6,5

SPECIAALBIER

Delftse Brouwers Blond 6,2%
Licht kruidig, zoetig en een licht bittertje.
Delftse Brouwers Tripel 8,5%
Een amberkleurig kruidig bier met een 
volle, moutige en zoete smaak.
Delftse Brouwers Delftsche 
Knollaert 6,1%
Amber bier, gekruid met paradijszaad.
Delftse Brouwers Weizen 5,1%
Zachte fruitige tonen in smaak en geur.
Delftse Brouwers IPA 6,5%
Fruitige Pale Ale, licht zoetig met een 
stevige bierheid.
Delftse Brouwers Tinderende 
Tapir Tropical lager 5,1%
Licht, verfrissend, fruitig met sinaasappel.

€ 4,5

€ 4,5

€ 4,5

€ 4,5

€ 4,5

€ 4,5

ALCOHOLARM BIER

Heineken   0,0 %
Amstel Radler  0,0 %
Amstel Radler  2,0 %
Affl  igem blond  0,0 %
Brand Weizen  0,0 %

SPECIAALBIER

Delftse Brouwers Blond 6,2%



DRINKEN

THEE

Verse thee
Keuze uit: 
• Sterrenmix: Steranijs, venkel, 
jeneverbessen, zoethout en zoethoutwortel.
• Knuskruidentuintje: Rozenbottel, zwarte 
bessen bladeren, stukjes appel, citroenras, 
kamille, munt en korenbloem.
• Earl gray superieur: Een melange van 
Darjeeling met natuurlijke Bergamotaroma. 
• Sencha OP: Zachte groene thee.
• Rooibos naturel: Pure Afrikaanse rooibos.

Verse gemberthee met sinaasappel
Verse muntthee

€ 3,0

€ 3,5
€ 3,5

WARME DRANKEN

Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

€ 3,0
€ 4,0

GEBAK

Appeltaart
Appeltaart met slagroom
Blondie met cranberry (witte chocolade 
brownie)
Vegan brownie (glutenvrij / lactosevrij)
Wisselend gebak (vraag aan de bediening)

€ 4,0
€ 5,0
€ 3,0

€ 3,0
v.a. € 4,0

KOFFIE

Koffi  e
Cappuccino
Latte Macchiato

Flatwhite
Koffi  e verkeerd
Dubbele koffi  e

Espresso
Dubbele espresso
Wiener Melange

*alle koffi  e kan decafe
** havermelk i.p.v. melk + € 0,5

€ 2,8
€ 3,2
€ 3,7
€ 4,2
€ 3,2
€ 4,2
€ 2,8
€ 4,2
€ 4,7

FRIS

Cola Regular | Zero sugar
Sourcy Still | Sparkling
Lipton Regular | Green tea
Cassis | Sisi 
Tonic | Bitter lemon
Ginger ale 
Fristi | Chocomel
Appelsap | Ranja met een snoepje
Verse jus d’orange

€ 2,9
€ 2,9
€ 2,9
€ 2,9
€ 2,9
€ 2,9
€ 2,9
€ 2,9
€ 4,1


