iets te DRINKEN
Huiswijn

Bier

rood, wit, rosé

Van de tap:

Per glas

3,45

NAgerechten
Desserts

Hertog Jan pils 0,25 lit.

2,40

Karaf 0,5 lit.

11,30

Leffe Blond

3,95

Per fles 0,75 lit.

16,95

Leffe Dubbel

3,95

Hoegaarden Wit

3,80

Hertog Jan Tripel

4,25

Frisdrank

Hertog Jan seizoenbieren

uit een flesje

Coca cola, Fanta, Sprite

2,10

Tonic, Bitter lemon

2,10

Lentebock

4,25

Weizener 0,5 lit.

6,10

Zie onze speciale bierkaart!

Chaudfontaine
bronwater

2,10

Fuze Tea Sparkling

2,40

Fuze Tea Green

2,40

Jus d’orange, Appelsap,

2,40

Chocomel, Fristi

2,40

Rivella light

2,50

Koffie en thee

Verse jus d’orange

3,25

Exclusief Laurenties koffie, 100%
duurzaam Arabica bonen

Overige dranken
Sherry, port, martini

3,45

Jenever, berenburg

3,20

Buitenlandse likeuren

4,25

o.a. Grand Marnier, Tia Maria,
Drambuie, Amaretto, Licor 43,
Cointreau

Buitenlands gedist. v.a.

4,85

Radler (fles) 2% alc.

3,85

Belle Vue Kriek (fles)

3,80

Jupiler 0.0% malt (fles)

2,40

Warm chocoladetaartje
met sorbetijs en fruit 5,70
‘Bittere koek’
gebakje van bitterkoekjesbavarois, met slagroom 5,20
Frisse Hangop
met ‘rote grütze’ en minicake 5,70
Wafel aardbei
warme wafel met verse aardbeien en slagroom 5,35

Koffiespecialiteiten
‘Koffie van Loffie’
aangeklede koffie (of thee) met chocolade lekkernijen
en een shakespeare likeurtje 5,20
‘Willems’ bakkie’
Drentse Advocaat met koffie en slagroom

Lekker in Diever!

4,95

Dieverder koffie
koffie met Dieverder kruidenbitter en slagroom 4,95
Irish coffee 5,95

Koffie

1,95

Cappuccino

2,35

Espresso

1,95

Koffie verkeerd

2,35

Latte Macchiato

3,00

Panna Montata
espresso met slagroom

Thee

2,70
1,95

Melanges: Ceylon, Rooibos, Earl
Grey, Bosvruchten of Lemon
Groene thee

Verse Muntthee

2,30

IJs
‘Notenijsberg’
rumrozijn-, pistache- en vanille roomijs, div. noten en
slagroom 6,50
‘Dronken Sultan’
rumrozijn- en vanilleroomijs, boerenjongens en slagroom
6,50

Vruchtensorbet
vanilleroom- en aardbeisorbetijs met verse vruchten en
slagroom 6,50
Aardbeiencoupe
aardbeisorbetijs, verse aardbeien en slagroom 6,50
Dame Blanche
vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom 5,90
‘Advocaatje’
vanilleroomijs met advocaat en slagroom 5,90
Kinderijsje, in een leuke beker die je mag houden! 3,65
Ben & Jerry’s

Kijk bij de desserts voor onze lekkere
koffiespecialiteiten, zoals de Koffie van Loffie en
het Willems’bakkie. Of gaat u voor de Irish coffee?

Strawberry Cheesecake, Caramel Chew Chew,
Cookie Dough of Chocolate Fudge Brownie 3,65

Inlogcode wifi: K33rnpunt
Hoofdstraat 48 - 7981 AB Diever - 0521-591884
www.keernpunt.nl - info@keernpunt.nl - facebook/tkeernpunt

VOORaf

Bij alle voorgerechten krijgt u boerenbrood met kruidenboter

HOOFDgerechten

Geserveerd met salade, groente, gebakken aardappels of frites

Voor

dagschotels

zie de krijtborden

Om verspilling te voorkomen proberen we de bijgerechten
met mate te serveren. U kunt echter altijd schaaltjes bijvragen!
Bij de frites serveren we standaard fritessaus.

Mandje Boerenbrood
met kruidenboter of olijftapenade 3,50

Soep
Soep van de dag 4,95
Drentse mosterdsoep
met drentse dreuge worst (kan ook zonder, veg.) 4,95
Toscaanse tomatensoep 4,95

Vlees

Scharrelkip

4Kids

Entrecôte met pepersaus
malse lendebiefstuk van streek

‘Scharreltje’
malse kipfilet gevuld met
brie en tapenade 18,25

Kindermenu
frites met kroket, frikandel
óf kipnuggets en appelmoes
en een leuke ijsbeker
(die je mag houden) 7,50

(h)eerlijk rundvlees 18,75

Drents stoofpotje

van streek(h)eerlijk rundvlees

17,80

geserveerd met een
seizoensstamppotje

Voorgerechten
Carpaccio van gerookte ribeye

Ossenhaaspuntjes

van streek(h)eerlijk rundvlees

in een lekkere jus

streek(h)eerlijk rundvlees

19,50

Vispalet
palet van gerookte vissoorten, met citroendressing 11,15

Ribroast van varken
fantastisch stuk vlees voor
de lekkerbek 18,75

met pestodressing, pijnboompitten en oude kaas 10,50

Meloen de Parma
gedroogde rauwe ham met meloen 8,70
Tomaat mozzarella
met basilicum-olijfoliedressing (veg.) 7,35
Gevulde champignons
met gorgonzola, warm uit de oven (veg.) 8,70

Menu van Nu

dagsoep + dagschotel + koffie of een ijsje naar keuze
zie de krijtborden

‘Mooi Wicht’
ambachtelijke schnitzel
met paprika, ui,
champignons en spek 18,25
‘Swienehak’
gemarineerd hamvlees aan
het bot 18,75
Spare ribs
grote portie, pikant
gemarineerd,
geserveerd met frites en
salade, met knoflook- en
chilisaus 17,80

22,50

Super Saté
met pittige pindasaus, frites
en salade 16,95
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Veel gerechten kunnen glutenvrij bereid worden. We kunnen geen 100%
glutenvrij garantie geven omdat in onze keuken ook producten met
gluten worden verwerkt.

Kip Tropical
kipfilet met verse vruchten
in een pikantzoete saus
17,80

Half haantje
lekker mals uit de oven, met
frites en appelmoes 16,95

Kinderpannenkoek
naturel 6,50
appel of spek of ananas
7,50

Bambinopizza
met ham en kaas 7,95

Vis

dit is ook de basis van alle
onderstaande pizza’s

Salami 9,80
Hawaï, ham, ananas en
champignons 10,80
Capri, ham, ui,
champignons, olijven 11,35

Pannenkoeken
Naturel 8,90

Vegetaria, paprika,
broccoli, champignons,
mozzarella (veg.) 12,80

geserveerd met stroop en
suiker

Zalmfilet
uit de oven, met romige
tuinkruidensaus 17,30

Appel en rozijn 11,00
Spek en kaas 11,25
Met een flinke portie
Vers Fruit 11,90
Gember en spek 11,25
Appel en spek 11,25

Vega

Spek, ui en kaas 11,90

Sunny Veggieburger
van zongerijpte groenten,
met geitenkaas
en chilisaus, met frites en
salade 17,80

Ui, champignons en kaas

Linzenpannetje
uit de oven, met groenten,
tomatensaus en mozzarella

Soms op drukke dagen kan de
keuken na 17 u geen
pannenkoeken meer bakken.
Dat geven we tevoren aan.

16,95

Margerita
tomatensaus en kaas 7,95

Marcello, geitenkaas, ui,
olijven en zongedroogde
tomaatjes (veg.) 12,80

Schelvisfilet
gestoofd, met zachte
mosterdsaus 17,30

‘Fish ’n Chips’
heekfilet met frites en
doperwtjespuree 17,30

Pizza’s

uit onze steenoven, met een
echt Italiaanse dunne bodem

11,90

Spek, ui, paprika en
champignons 12,75

Pollo, scharrelkip, broccoli,
ui, champignons en
mozzarella 14,90
Attenzione, ham, salami,
ui, paprika en champignons
14,90

Carbonara, ham, salami,
spek, ui en champignons
14,90

Tonno, tonijn, ui, olijven
en tomaat 13,65
Di Mare, mosselen, tonijn,
zalm en ansjovis 14,90

Formaggio, brie,
mozzarella en grana padano
14,90

