Eethuys & Gelagkamer / Rondvaartbedrijf

't zwaantje

Rondvaarten
Rondvaarten van januari t/m december. Onze rondvaartboten zijn verwarmd in de winter en
allen voorzien van een lift toegankelijk voor alle soorten (elektrische) rolstoelen. De boten
varen elektrisch op zonnestroom.

Verhuur van fluisterbootjes, sloepen (ook voor rolstoelgebonden personen), kano;s,
tandems en fietsen in allerlei maten.
Bagage opslag tijdens uw Giethoorn bezoek; info bij de botenkassa buiten.

TIP: vermijd de rij en boek je boottocht (zelf varen of rondvaart) online (ook voor vandaag mogelijk)

www.GiethoornBoeking.nl

Extra kosten 1,75% over het totaalbedrag bij
betaling met een creditcard.
Password op te vragen bij
de bediening als u klaar
bent om te bestellen

1 totaal nota per tafel!
Wilt u apart betalen? Vermeld dit aub voordat u uw bestelt.

.

Bus 70 Hylkemaweg
realtime aankomst en
vertrektijden

Dranken
Koffie / Thee
Cappuccino regular / Café latte
Décafe
Espresso
Latte Machiato

Stokbroodjes
2,3
2,5
2,5
2,5
4

Stokbroodje kaas en/of ham
Ei - tomaat - komkommer
Huzarensalade
Stokbroodje gerookte zalm
Stokbroodje kruidenboter
Pizza stokje

Grote koffie met cacao en slagroom

5

Gezond

Irish coffee (whisky)
Cafe Calypso (Tia Maria) / Café Amaretto

7
7

Frisdrank / Sap / Melk per glas
(take-away in de automaat buiten naast de
botenkassa)
Ice Tea / Cola light
Spa blauw p.fl 0,33 ltr
Hot choc: met echte melk en cacao
Karaf kraanwater

2,3

Pils van de tap
Pils 0,5 ltr
Alcohol vrij Malt bier / 0% p.fl.
Heineken bier / buitenlandse bieren p. fl
Droge witte wijn / Moezel per glas
Rosé / Rode wijn per glas

2,5
5
3,8
4
4
4

Giethoorn coffee

2,5
2,5
2,5
1,5

2,5
2,5
0,5
3,5

Tosti ham en/of kaas en saus
Uitsmijter ham of kaas
Uitsmijter spek

4,5
8,5
9,5

Uitsmijter speciaal

Uitsmijter met spek of ham of kaas en
huzarensalade

12,5

2 kroketten met brood
Gehaktbal met brood
Huzarensalade met brood
Boeren omelet met brood

8,5
9,5
12,5
12,5

Salade
Maaltijdsalade vegetarisch of met zalm of
met tonijn of met kip

12,5

Frites

Soep van de dag
Tomaten- of Kippesoep

7,5

Brood met ...

Iets lekkers erbij ...
Appelgebak
Cake
Portie slagroom
Krentenwegge met roomboter

Stokbroodje met kaas, ham en verse
rauwkost salade

5
5,5
7,5
10,5
4,8
7,5

4,8

Frites met frikandel of kroket
Frites met gehaktbal
Frites met hamburger
Frites met varkens- of kipschnitzel
Portie saus

7,5
10,5
8,5
12,5
0,5

Hoofdgerechten

Pannenkoeken

geserveerd met frites en salade

ø 30 cm gebakken in roomboter

Biefstuk
Entrecote

21,5
22,5

Kip saté
Kipschnitzel

16,5
15

Zalm
Scholfilet

19,5
16,5

Wienerschnitzel
Spare-ribs
Bourgondisch gebraad met geb. uien,
spekjes en champignons

15
19,5

Lamsfilet

27,5

Groenten omelet

19,5

13,5

Pasta
Spaghetti Bolognese of met olijven

12,5

Na ...
Coupe ijs met slagroom

4

Sorbet
IJs, vruchtjes en slagroom

5,5

IJs, chocoladesaus en slagroom

6

Sorbet Giethoorn
IJs met rozijnen op brandewijn en slagroom 7,5

Grootvaders pannenkoek
met spek, uien, ham, kaas
en champignons

10,5

Naturel

6

Spek of Kaas of Rozijnen

7,5

Appel

8,5

Spek en appel

9,5

Grootmoeders appel pannenkoek

met appel, kaneel, rozijnen en slagroom

10,5

Hawai pannenkoek met ham, kaas en
ananas

10,5

Pizza pannenkoek met tomaat, pizza kruiden,
ham en kaas
12,5
Dames pannenkoek met rozijnen op
brandewijn en kaneel

10,5

Jambalaya pannenkoek met ananas en
slagroom

10,5

Pannenkoek 't Zwaantje met kaas, uien,
ham en champignons

9,5

Heren pannenkoek met echte slagers
rookworst

10,5

Pannenkoek met warme kersen

9,5

Boeren pannenkoek

met spek, uien, groenten, ham en
gebakken eieren

13,5

