WELKOM | WELCOME

Fleur de café

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat ben je welkom
in onze knusse brasserie. Hier word je wakker met een ontbijt,
kom je op krachten met een smakelijke lunch of kun je genieten
van een goed diner. Alles uiteraard voor zeer schappelijke prijzen.

(kruiden, fruit, zwart, groen, rooibos)

2,50

Munt thee

2,80

Gember thee

2,80

Gember/citroen thee

2,85

Munt/gember thee

2,85

Het zijn onze gasten die de brasserie gemoedelijk en dynamisch maken!
Backpackers, lokale flexwerkers, jonge gezinnen en vriendengroepen;

Koffie Speciaal

onze brasserie wordt door iedereen omarmd!
De uitgebreide menukaart biedt volop keuze uit vis-, vlees- en
vegetarische gerechten. Om deze verassend en speciaal te houden,
zijn de gerechten seizoensgebonden. Ook serveren wij volop
betaalbare en gezonde daghappen voor € 9,50. Dit is een
seizoensgebonden en volledige maaltijd. Alle gerechten worden
bereid met de lekkerste dagverse ingrediënten, waardoor jij
geniet van vers, gezond en verantwoordelijk eten.

We welcome you in our nice and cozy brasserie. It is a lovely place
to wake up with a nice breakfast, have a delicious lunch or dinner
or have some bites & drinks. The good company of our guests

COFfEES

Irish coffee (Jameson en room )

6,40

Espresso Solo

2,10

Italian coffee (Amaretto)

6,40

Espresso Doppio

3,20

Spanish coffee (Tia Maria)

6,40

Lungo

2,30

French coffee (Grand Marnier)

6,40

Cortado

2,40

Licor 43 coffee

6,40

Koffie

2,30

Café Americano

2,20

Cappuccino

2,35

Gebak

Café au lait

2,90

Appelgebak

3,25

Latte Macchiato

2,90

Seizoensgebak

4,50

met hazelnoot-, honing-,
karamel- of vanillesiroop

+0,60

met slagroom

+0,60

kijk in onze gebaksvitrine of vraag
de bediening naar het huidige aanbod.

make every visit a pleasant and dynamic one. We are the “living room”
in the city center of Alkmaar for everyone: for business people,

Chocolademelk

international backpackers, young families, groups of friends…

Warme Chocolademelk

2,60

met slagroom

3,10

met rum (en slagroom)

6,40

Our brasserie is being embraced by many.
Our menu offers a great variety of dishes: meat, fish and vegetarian
ones as well. Our menu changes every season to keep it special,
contemporary and affordable. Next to our a la carte dishes,
we offer you a healthy “meal of the day” for just € 9,50.
every dish is made with fresh ingrediënts to keep it pure and lovely.

flexwerken?
Ben jij niet gebonden aan een vaste werkplek?
In onze brasserie ben je elke dag van de week van harte welkom
om besprekingen te houden of met je laptop te komen werken
met gratis WiFi en goede koffie!
Wifi INLOG: kingsinn guest – kingsinn2013

KOFFIE MET GEMAK
Voor slechts 17,- heb je al een King’s Inn
Koffiekaart, goed voor 10x espresso,
koffie, thee of cappuccino.

Diverse frisdranken
Coca cola regular/light
Fanta orange, cassis
Schweppes tonic, bitterlemon, sprite

2,30

Ice Tea Sparkling

2,60

Ice Tea Green

2,60

Schweppes Ginger Ale

2,65

Rivella

2,65

Flessen water

0,2L / 0,5L / 1,0L

Chaudfontaine blauw

2,30 / 4,20 / 6,20

Chaudfontaine rood

2,30 / 4,20 / 6,20

Appelsap

2,40

Sinaasappelsap

2,40

Chocomel

2,30

Fristi

2,30

Melk

2,30

BIEREN
ZIE ONZE SPECIALE BIERKAART
Heineken Pilsener
Affligem Blond
Affligem Double
Affligem Tripel
Brand IPA
Brand Imperator
Heineken 0.0.
Amstel Radler 0.0.
Mort Subite Kriek Lambic
Paulaner Hefe-Weissbier
Brand Bock
Brand Weizen
Wieckse witte
Wieckse Rose
Desperados
Apple Bandit
Wisselend Seizoensbier

Sauvignon blanc

4,80

Johnnie Walker Black label

5,45

Jameson Irish Whiskey

4,80

Bourbon
Bourbon Bulleit

5,45

Rum
Bacardi white

4,25

Bacardi BLACK

4,60

Gin
Gordon’s Pink Gin

4,60

Tanqueray’s Dry Gin

5,25

Tanqueray’s Rangpur Gin

5,50

Smirnoff vodka

4,-

19,50

4,-

19,50

Fris, droog, sappig en fruitig van
smaak. De ideale huis- en aperitiefwijn.
Ook lekker bij diverse borrelhapjes,
lichte salades en visgerechten.

Cabernet Sauvignon
Crianza

4,75

Tempranillo Tinto
4,50

Likeuren
Licor 43

4,75

Amaretto Disaronno

4,75

Cointreau

4,75

Baileys

4,75

Tia Maria

4,75

Binnenlands
Jonge Jenever

3,50

Oude Jenever

3,75

Vieux

3,50

4,-

Of proef de wijnen van
Soek die Geluk, Zuid Afrika
Chardonnay

4,75

22,50

Aangenaam droge maar ook iets
romige witte wijn met veel fris citrusfruit;
karakteristiek voor chardonnay.
Jan du Toit laat een deel van de wijn
op eikenhout rijpen en hierdoor verkrijgt
deze plezierige witte wijn een zeer
subtiel aroma van eikenhout en een
volle geur en smaak.

22,50

Soepel, vol en krachtig van smaak.
Met heerlijk rijp, donker fruit van
zwarte- bessen en bramen, hintje
laurier. En een subtiele hint vanille
door de rijping op eikenhouten vaten.
De afdronk is lekker vol en rond.

Overige buitenlands

Johnnie Walker Red label

Verdejo

Fris, droog, fruitig en zacht van smaak
met smaken die doen denken aan
citrusfruit, bloemenbloesem,
rijpe appel en suikermeloen

GEDISTILLEERD
Whisk(e)y

Ontdek de wijn van
Heredad Graula, Spanje

Sauvignon & Merlot

4,75

22,50

Vol, rond en verleidelijk zwoel,
met tonen van rijp zwart fruit
zoals bramen en zwarte kersen en een
hint vanille van de houtrijping.
De afdronk is zacht en lang
19,50

Deze wijn heeft een zeer fruitige geur.
De wijn is vol, zacht, soepel en fris
van smaak met verleidelijke tonen
van rijpe aardbeien, frambozen en
bessen met een soepele fruitige afdronk.

Tempranillo Rosado

4,-

19,50

Fris, droog, fruitig en lekker sappig
van smaak. Bomvol sappige kersen,
aardbeien, frambozen en een lekker
fris fruitige afdronk.

Bij je bestelling van een fles wijn serveren wij altijd gratis een fles Chaudfontaine (0,5 l)

Vier je een bijzondere mijlpaal, jubileum,
verjaardag, bruiloft of bedrijfsfeest die je met
bruisende borrels, statement bites én een
super gezellige locatie tot een onvergetelijke
belevenis wilt maken?
hiervoor zijn de mogelijkheden bij King’s Inn
eindeloos! Wij organiseren uw feest geheel naar
wens met een persoonlijke touch en feestelijke
sfeer.
Ook bedrijven zijn bij King’s Inn aan het juiste adres.
Wij bieden de zakelijke markt diverse mogelijkheden, waaronder een
discrete vergaderruimte die van alle gemakken is voorzien.
Ons enthousiaste team vertelt je graag meer! Bel ons 072 - 511 0112
of stuur een mail naar info@kings-inn.nl

Iedere vrijdag tussen 21.00 en 23.00 uur:
de leukste bands en singer-songwriters.
tijdens de optredens kun je genieten
van onze overheerlijke gerechten,
borrels, hapjes en de toegang
is geheel gratis!
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vraag ons personeel
naar de mogelijkheden!

Overnacht je bij ons?
Dan kun je in onze brasserie genieten van een goed ontbijt. Wij kunnen
het ontbijt ook op de kamer serveren als je dit op prijs stelt (of iemand
romantisch wilt verrassen). je kunt dit aangeven bij de receptie.

Overnacht je niet bij ons?
dan ben je uiteraard ook welkom om te ontbijten. Loop ‘s morgens gerust
bij ons binnen, komt u met een groep is het handig om even te reserveren.
van maandag t/m zaterdag kun je ontbijten tussen 07:30 en 10:00 uur
en op zondagen van 08:00 – 10:30 uur

wist je dat we niet alleen

31 HOSTELKAMERS
hebben, maar ook

13 (luxere) HOTELKAMERS

bootje huren?

dat kan! en, als je dat wilt,
met arrangement of picknickmand.
onze Partyboot voor max. 18 personen
is daar uitermate geschikt voor.
reserveer wel tijdig!

Up to date blijven van alle ins & outs?
Volg ons op Facebook en Instagram!

KingsInnAlkmaar

KingsInncityhostel

Dan profiteer jij als eerste van speciale acties!

•

Heb je een voedsel-allergie? Geef het door aan onze bediening
Do you have allergies?
Please ask our staff which ingredients are used in your dish
Haben Sie Allergien? Bitte
Fragen Sie unsere Bedienung welche Zutaten in Ihrem Gericht verwendet sind

•

Broodjes | sandwiches
Landbrood wit of bruin, pistolet wit of bruin of rustieke bruine bol
Rustic bread white or brown, petite pain white or brown, rustic dark roll

LUNCH
1 2:0 0 -

0
16: 0

traditionelles Landbrot Weiß oder Braun, pistolet Weiß oder Braun, rustikale dunkle Brötchen

12 uurtje

u.

pomodorisoep
met 1 kroket, mosterd

7,-

roasted pomodori soup
with 1 croquette, mustard
geröstete pomodori-suppe
mit 1 Kroket und Zaanser Senf

Soep | Soup | Suppe
Geroosterde pomodorisoep (V)

panini’s
kaas / cheese / Käse

4,5

ROASTED POMODORI soup (V)

ham en kaas / ham and cheese /

5,-

GERÖstete pomodori-suppe (V)

Schinken und Käse

Landbrood met jonge of oude
Beemsterkaas
Zaanse grove mosterd

salami, mozzarella, pesto

Rustic bread with young or old
‘Beemster’ cheese
Zaanse’ mustard

Seizoenssoep, wisselend

5,-

6,-

6,-

Soup of the day /Tagessuppe

gegrilde Black Angus Burger met friet 16,cheddar, bacon, sla, tomaat, rode ui,
komkommer, sweet chilisaus

Suppen werden mit Brot
und Butter serviert

Grilled Black Angus Burger with fries
cheddar, bacon, lettuce, tomato,
red onion, cucumber, sweet chili sauce

Uitsmijters
6,-

Fried eggs, cheese

6,50

Fried eggs, ham, cheese
Strammer Max, Schinken, Käse
Uitsmijter spek

Hamburger Black Angus Rind vom Grill
Cheddarkäse, Speck, Salat, rote Zwiebeln,
Gurke, süBe Chilisobe serviert
mit Pommes frites
Kipdijsaté van de grill
zoetzuur, gefrituurde uitjes,
kroepoek geserveerd met friet

Strammer Max, Käse
Uitsmijter ham/kaas

Rundercarpaccio mit Pesto Öl,
Rucola, Parmesankäse, Pinienkernen

grote trek

soups are served with
bread and butter.

7,-

Club gezond
ham, Beemster kaas, ei, augurk,
sla, tomaat en komkommer

Grilled Satay von hühnerschenklen
süß und sauer, gebratene Zwiebeln,
Erdnussobe mit Pommes frites

Fried eggs, bacon

club Gesund
auf Landbrot mit Junger Beemster
Käse, Tomate, Gurke, Salat und Ei

•

8,5

9,-

Smoked salmon
egg-salad, rocket, sweet and
sour Cucumber
Räucherlachs
Eiersalat, Rucola, süb-saure Gurke

Warmer Brie aus dem Ofen
mit Honig, Walnuss und Salat

warm ham
with honey mustard sauce
Heb je een voedsel-allergie? Geef het door aan onze bediening
Do you have allergies?
Please ask our staff which ingredients are used in your dish
Haben Sie Allergien? Bitte
Fragen Sie unsere Bedienung welche Zutaten in Ihrem Gericht verwendet sind

8,5

Bruschetta, tomato, mozzarella,
pesto, almonds

Gerookte zalm
eiersalade, rucola, zoetzure
komkommer

melted brie from the oven
with honey, walnut and Rocket

Warme beenham
met honing-mosterdsaus

Strammer Max Speck

Bruchetta
tomaat, mozzarella, pesto,
amandelen

Bruschetta, tomaten, mozzarella,
pesto, mandeln

16,-

Grilled Satay from chicken thighs
sweet and sour, fried onions,
peanut sauce, served with fries

•

8,-

Club Healthy
ham, Beemster cheese, tomato,
cucumber, lettuce and egg.

Warme brie uit de oven
met honing, walnoot en rucola

9,-

Beef carpaccio on with rocket,
Parmesan cheese, pine nuts and
pesto dressing

Jungem oder Alt “Beemster” Käse
auf Landbrot mit
Zaanser Senf

soepen worden geserveerd
met brood en boter

Uitsmijter kaas

5,5

Rundercarpaccio
pesto, pijnboompitten, rucola,
parmezaan

Kochschinken
mit honig-senf-sobe

8,5

LUNCHSPECIAL
zie ons krijtbord
variable | wechselnd

1 7:00
21:30 uur
Hoofdgerechten | main course | hauptgericht

T I M E
Ambachtelijke Boerenbroodplank
met 2 dips

5,-

Geroosterde pomodorisoep (V)

5,-

geröstete pomodori-suppe (V)

Traditionelles Landbrot
mit 2 dips

Seizoenssoep

6,-

Soup of the day
Tagessuppe

Bietencarpaccio
truffelmayonaise, feta, walnoot,
rucola

Tasting platter
rustic bread, olives and serranoham

Carpaccio of Beets
truffle mayonnaise, feta,
walnut, Rocket

8,5

Hamburger Black Angus Rind vom Grill
Cheddarkäse, Speck, Salat, rote Zwiebeln,
Gurke, süße Chilisauce serviert
mit Pommes frites
19,-

Cod fillet
mango butter sobe, sprouts
and roseval potato

ravioli (v)
spinazie, paprika,
gegratineerd met kaas

Kippendijsaté van de grill
zoetzuur, gefrituurde uitjes,
kroepoek geserveerd met friet

16,-

Grilled Satay from chicken thighs
sweet and sour, fried onions,
peanut sauce, served with fries
Grilled Satay von hühnerschenklen
süß und sauer, gebratene Zwiebeln,
Erdnusssobe mit Pommes frites
18,5

Schnitzel
16,champignonroomsaus, frisse salade, friet
mushroom sauce, fresh salad, fries
Pilz-Sahne-SOBE, frischer Salat, Pommes

Groene curry
18,5
kippendijen, basmati rijst, doperwt,
koriander
Green curry
chicken thighs, basmati rice, pea, coriander
Grünes Curry, Hühnerschenkel, Basmati-Reis,
Erbsen, Koriander

Rüben-Carpaccio
Trüffelmayo, Feta, Walnuss,
Rucola

Halve boerderijkip
16,cocktailsaus, frisse salade, roseval
aardappels,
Half a farm chicken
cocktail sauce, fresh salad, roseval
potatoes
Halbes FarmhÜhn
CocktailsOBE, frischer Salat,
Roseval-Kartoffeln

W E AR E

9,Bruschetta
8,5
tomaat, mozzarella, pesto, amandelen

Smoked salmo
egg-salad, sweet and sour Cucumber,
lime mayonnaise

tomato, mozzarella, pesto, almonds

Räucherlachs
Eiersalat, süß-saure Gurke, Limettemayo
Rundercarpaccio
pesto, pijnboompitten, rucola,
parmezaan

Steak
Rotkohl mit Apfel, rote Portsobe
und Kartoffelpüree

Ravioli
Spinat, Paprika, mit Käse überbacken

Proeverij van de chef (2 pers.)
p.p. 9,boerenbrood, gemarineerde olijven,
serranoham

Gerookte zalm
eiersalade, zoetzuur van
komkommer en limoenmayonaise

Grilled Black Angus Burger with fries
cheddar, bacon, lettuce, tomato,
red onion, cucumber, sweet chili sauce

ravioli
spinach, paprika,
au gratin with cheese

Voorgerechten | appertizer | Vorspeise

Aperitifs
bauernbrot, Oliven, serrano- schinken

steak
red cabbage with apple, red port sauce
and mashed potatoes

Kabeljaufilet
mangobotersobe, Sprossen
unD Roseval-Kartoffeln

ROASTED POMODORI soup (V)

Rustic Bread fresh from the oven
with 2 dips

gegrilde Black Angus Burger met friet 16,cheddar, bacon, sla, tomaat, rode ui,
komkommer, sweet chilisaus

Kabeljauwfilet
Mango-Butter-Sauce, spruiten
en roseval aardappel

Soep | Soup | Suppe

STARTERS

Kogelbiefstuk
21 ,rode kool met appel, rode portsaus
en aardappelpuree

Warme appelbol
vanilleijs, sinaasappelsaus

Tomaten, Mozzarella, Pesto, Mandeln

8,5

Beef carpaccio
with rocket, Parmesan cheese, pine nuts
and pesto
Rundercarpaccio
mit Rucola, Parmesankäse, Pinienkerne
und Pesto

DAGHAP

8,5

vanilla ice-cream with chocolate
sauce and whipped cream.

Warme Apfelknolle
Vanilleeis, Orangensobe

Vanille Eis mit Sahne und
SchokoladensoBe
5,5

Cups of sweets, coffee with sweets

Op vertoon van
Alkmaarpas
DAGHAP
voor slechts

8,50!

Dame blance
vanille ijs, choco pencil

Warm apple bulb
vanilla ice, orange sauce

Bakkie lekkers, koffie met lekkernij

voor slechts

9,50!

Desserts | Desserts | Nachspeise

Grand dessert
plank met verschillende
kleine desserts

Bakkie Leckereien, Kaffe mit etwas Süßes

Surprising dessert
a selection of small desserts

Seizoenstaartje met ijs, 5.5

Grand Dessert
voll Leckereien

Cake of the season with ice cream
Gebäck von Saison mit Eis

7,5

9,-

Koningsstraat 6
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