
warme dranken - varma
Koffie
Espresso

+ Extra shot
Cappuccino
Café latte

Thee
Muntthee
Jägertee

van de tap - från kranen
Hertog Jan Pils 5,1%
Stevig, goudblond, vol karakter

Hertog Jan Herfstbock 6,5% 
Uitgesproken hoppig, vol en romig

Hertog Jan Weizener 5,7%
Volmondig, fris tarwebier

witte wijn - vitt vin
Sauvignon Blanc  
Chardonnay  

rode wijn - rött vin
Merlot
Cabernet Sauvignon

opwarmen? - värma upp?
Glühwein

+ Scheutje neut

Disaronno
Baileys
Liquor 43

Sonnema Berenburg
Jägermeister

The Famous Grouse 
The Glenlivet Founder’s Reserve
Glenfarclas 105 (cask strength)
Bowmore 12 years

Bacardi Oakheart
Captain Morgan Spiced Gold
Diplomatico Reserva Exclusiva

op fles -  i flaskan
Hertog Jan 0.0%

frisdrank - läsk
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Coca Cola
Coca Cola zero
Fanta orange
Fuze tea sparkling
Fuze tea green

Appelsap
Fristi
Chocomel

Grenadine
+ Refill grenadine

€ 2,75
€ 2,75
€ 1,-
€ 3,-
€ 3,-

€ 2,75
€ 3,-
€ 5,-

€ 3,- € 4,75
€ 4,75

€ 4,75
€ 4,75

€ 4,50
€ 2,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 3,-

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

€ 2,25
€ 1,-

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

€ 3,50
€ 3,50

€ 4,50
€ 7,-
€ 7,-
€ 7,-

€ 4,50
€ 4,50
€ 7,50

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

€ 2,50
€ 2,50

€ 2,50
-
-
-

€ 2,50
€ 2,50

-

wijnen
viner

sterke dranken 
Stark dryck

bieren
öl

dranken
drycker

proost! Skål!

Warme chocolademelk
+ Slagroom
+ Topping
+ Scheutje neut

Glühwein
+ Scheutje neut

Sonnema Berenburg
- Koffie
- Warme chocolademelk

favorieten - bokmärken 

€ 3,-
€ 0,50
€ 0,25
€ 2,50

€ 4,50
€ 2,50

€ 5,25
€ 5,50

een glas of als "scheutje neut"
Heerlijk in je warme chocolademelk, koffie of glühwein.

glaslikeur

binnenlands

whisky

rum

neut

hartig - stadig
Zweedse gehaktballetjes
Gehaktballetjes volgens traditioneel 
recept in romige zwarte 
peper/dille saus.

Broodje hotdog
Broodje gegrilde hotdog met 
topping naar keuze:
• Gepofte ui, wortel,  

karwijzaad, hazelnoot 
• Garnalen, dille, crème fraîche

Zweedse mini worstjes 
Worstjes van rundvlees, gember, 
nootmuskaat en peper. Geserveerd 
met mosterd.

Hasselback aardappel 
Krokant geroosterde aardappel 
met een topping van broodkruim, 
parmezaan en peterselie.

Krokante Zweedse frietjes 
Geserveerd met kervel-
mierikswortel mayonaise.

zoetigheid - sötma 
Kaneelbroodje 
Saffraanbroodje

Taart van de dag
Red velvet of carrot cake

Double chocolate muffin 
Zweedse mini patisserie

jammie - yum
Toast gravlax
Gepekelde zalm op toast

Toast garnalen 
in een dille-crème fraîche saus

Toast rode bieten salade 
Rode bieten salade op toast

Zweedse erwtensoep 
Gele erwtensoep met knäckebröd 
en belegen kaas

smakelijk - välsmakande
Julskinka 
Geroosterde kerstham, krokante 
hasselback aardappel en salade.

Köttbullar & Pommes frites  
Zweedse gehaktballetjes in romige zwarte 
peper/dille saus met vossebessenjam, 
komkommer salade en frietjes met 
kervel-mierikswortel mayonaise.

Pyttipanna
Pannetje met gebakken aardappel, 
pastinaak, ui en spek. Geserveerd met 
een gebakken scharrel-eitje en een grove 
mosterd-rode bieten salade.

Jansson’s frestelse  
Aardappelgratin met ui en gerookte 
sprotjes. Lekker met een frisse 
komkommer salade, knäckebröd en 
belegen kaas.

€ 4,95

€ 4,-
€ 2,- p.s.
€ 5,-

€ 3,25
€ 3,25

snacks
mellanmål

kleine gerechten
Små rätter

maaltijden
maträtter

gebak
bakverk

€ 8,-

€ 6,50

€ 5,75

€ 3,25

€ 3,25

€ 8,- € 18,-

€ 8,-
€ 14,-

€ 6,50

€ 12,50€ 6,-

€ 12,50

Dit feestmaal wordt in Zweden 
traditioneel gegeten met kerst. 

Een tafel vol Zweedse lekkernijen.
Gezellig om te delen. 

Kijk op het krijtbord voor het Julbord assortiment.

€ 26,-  p.p.

Vanaf 2 personen:

julbord

gelieve te bestellen
aan de bar

Informeer naar onze vegan       opties

3 stuks voor


