
  2022
Borrelkaart

een heerlijkeSmoothie
Tropical  5,5
Smoothie met tropisch fruit

Berry bomb  5,5
Smoothie met rood fruittip van  Jill

Pornstar martini
Vanilla wodka, passie-
vrucht,  l imoensap

Espresso martini
Espresso,  koffie l ikeur, 
vodka, suikersiroop

Aventinus Eisbock 12%
Erg zwaar, maar erg lekker 
voor deze tijd van het jaar! 
 
 
 
Craftbieren 
Een koelkast vol.  De hele 
bierkaart inmiddels gehad 
en op zoek naar iets nieuws? 
Dan is deze koelkast zeker 
iets voor jou!  
OP = OP

heerlijk  fruitig

WIFI
netwerk: De Prins_guest
wachtwoord: gasttoegang

ToppersPrins

BROODPLANK    4
Plukbrood /  aioli  /  kruidenboter

BROODPLANK DELUXE   9 5

Plukbrood /  aioli  /  kruidenboter /  ham /  oijven / 
nootjes /  fuet

WASABIGARNALEN   8 5

Gefrituurd /  krokant /  pittig /  6 stuks

YAKITORISPIESJES   8
Satésaus /  kroepoek /  uitjes /  8 stuks

GEMARINEERDE OLIJVEN  3 5

PATA NEGRA    12
Top ham van het Iberico varken

NACHO’S DE PRINS   5
Cheddar /  guacamole /  creme fraiche /  chilisaus

NACHO’S PULLED CHICKEN  7 5 

Cheddar /  guacamole /  creme fraiche /  pulled 
chicken /  chilisaus

OMA BOBS BITTERBALLEN  6 5

8 stuks /  mosterd /  mayonaise

Onvergetelijk 2022
Het leven li jkt  eindelijk weer wat normaler te 
worden en we laten wederom een heftige  
periode in lockdown achter ons.  
 
  We mogen weer!!  
 
De Prins is  nog steeds springlevend en dendert 
weer ouderwets door.  We gaan er alles aan 
doen om dit  jaar wel (op een mooie manier deze 
keer!)  ONVERGETELIJK maken!

Cocktails

Winter

PRINS FAVORIET
AMSTEL BRIGHT Tip van Stef, Freek, Joy, Bram, Jill

tip van  Bram



RodeWijnen
CELLAR MERLOT  4,7
Een allemans- en alle-momentenvriend: 
Zachte,  volle,  fruitige en rijpe merlot uit 
het zonnige Chili .

GRAN DOMINO CRIANZA  4,9
Tempranillo zoals u hem kent.  Vol,  fruitig, 
krachtig en lekker zacht.  Een houtgerijpte 
Spanjaard die zijn weerga niet kent.

MALBEC    4,9
Een milddroge,  makkelijke en frisse wijn. 
Opwekkend en zacht om lekker door te 
drinken.

ZENATO VALPOLICELLA  4,9
Fluweel zachte Italiaan met veel rood fruit . 
Laat u eens verrassen door deze volle val-
policella op het terras.

BISCARDO NEROPASSO  4,9
Door de appassimento methode fluwelig en 
fi jn op het palet met tonen van pruimen en 
zwarte kersen.

ZOLLA PRIMITIVO   5,5
100% primitivo druiven en 6-8 maanden 
gerijpt op eiken

COCKTAILS
MOJITO
witte & bruine rum, l imoen, munt

SEX ON THE BEACH
vodka, tropisch fruit ,  sinaasappel

SCROPPINO
vodka, prosecco,  citroensorbet

ALCOHOLVRIJ
VIRGIN MOJITO
munt,  rietsuiker,  tonic & limoen

CUCUMBER-GINGER SPRITZER
komkommer, gember,  bubbles

RASPBERRY MOSCOW MULE
framboos,  l imoen, munt & gember

WIFI
netwerk: De Prins_Guest
wachtwoord: gasttoegang

WijnenWITTE

CELLAR SAUVINGON BLANC             4,7
Een milddroge,  makkelijke en frisse wijn.  Opwekkend 
en zacht om lekker door te drinken.

BISCARDO OROPASSO       4,7
Een allemansvriend! Deze wijn is  een combi van Char-
donnay en Garganega zonder houtrijping.  Een opval-
lend fruitige assemblage.

LES 5 VALLEES CHARDONAY          4,8
Droge rijke typische chardonnay. Een krachtige wijn 
en een goede begeleider van vis,  gevogelte en blauwe 
kaas.

BON COURAGE CHARDONAY          4,9
Deze chardonnay is houtgerijpt en daardoor heel vol 
en romig van smaak. Gaat perfect bij  vis of kip in ro-
mige saus.

STEMMARI PINOT GRIGRIO         4,8
Verfrissend, fruitig en lekkere licht.  Gaat goed bij  rau-
we vis,  schaaldieren en vleeswaren. 

KALMUCK GRUNER VELTINER      5,5
Lekker volle droge wijn.  Goede begeleider van visge-
rechten, asperges en Aziatische gerechten. 

DUQUESA VERDEJO                        4,7
Mooi glas als aperitief  en voor de gevorderde droge 
witte wijndrinker.  Kruidig,  complex en lekker fris .

Rose

PAUL MAS ROSÉ DE SYRAH  4,7
Rijke en fruitige rosé van 100% syrah, heer-
li jk op het terras bij  een salade.

ROSAPASSA PINOT NERO     4,9
Milddroge volfruitige rosé.  Lekker bij  zachts-
makende gerechten zoals risotto.

EXCLUSIEVE

TOURAINE SAUVIGNON            30
Deze Sauvignon Blanc uit  het bekende wijnge-
bied Loire is  een zuivere,  fruitige witte wijn 
met veel smaak en een lekkere afdronk.

BERNARDUS CHARDONNAY     35
Deze wijn heeft  een heerli jke boterachtige 
smaak met vanille.  Zeer kenmerkende aroma-
tische,  kruidige en mollige wijn.  Weelderig en 
welhaast stoer van smaak.

ZENATO AMARONE            45
De “Koning” van Italië.  De druiven zijn eerst 
3 maanden gedroogd en dat zorgt voor een 
enorm volle en rijke smaak. Je proeft  wilde 
kersen en chocolade.

IL  PILONE BAROLO            35
Deze wereldberoemde wijn komt uit  de regio 
van de truffel .  En die smaken kunt ook ver-
wachten. Vol,  romig,  truffel ,  tabak, nougat;  Het 
is  er allemaal!  Goed bij  wild.

Wijnen tip van  Piet

Wijnen



Amstel Fluitje  2,9 
Amstel Vaasje  3, -
 
Paulaner Weizen 4,9
Brugse Zot Blond 4,9
‘t  IJ  i jwit   4,9
Westmalle Dubbel 4,9 
Affligem Blond 4,9 
Lagunitas I .P.A.  4,9 
Gouden Carolus  
Tripel   4,9

Speciaalbieren
Blond
Omer blond 8%  5,5
Duvel 8,5%   5,5
Eeuwige jeugd lellebel 5,7%  5,5
Hertenheer 4,8%  5,5

Triple   
‘ t  IJ  zatte 8%    5,5
Paix dieu triple 10%  6,-
Fourchette triple 7,5% 5,5
Eeuwige jeugd bullebak 7,7%5,5

Wit
Vedett extra white 4,7% 5,-

Indian pale ale
Troubadour magma 9% 5,5
‘t  IJ  IPA 7%   5,5
Jopen mooie nel 6,5%  5,5
Lagunitas hazy wonder 6% 5,5 

dubbel
Texels dubbel 6,4%  5,5 
Postel  dubbel 7%  5,5
Gouden Carolus classic 8,5% 5,5

quadruple
Rochefort 10 11,3%  6, -
St .  Bernardus abt 12% 6,-
Nonkel Pater 9%  5,5
Carolus wiskey infused 11% 6,- 

Bock 
Weihenstephaner Vitus 7,4% 6,5 
Aventinus Eisbock 12% 6,- 

Amber 
Troubadour Speciale 5,7% 5,5

bieren van detap

Fruitig
Liefmans 3.8%  5, -
Bacchus kriek 5,8%  5,5
Kasteel rouge 8%  5, -

kruidig   
G.B.V.  Pumpkin Party 6% 6,-

Alcoholvrij  
Radler    3 ,5
Heineken    3,5
Paulaner    3,5
‘t  IJ  vrijwit 0,5%  3,5
Brand IPA    3,5
Affligem blond   3,5
Desperados virgin  3,5

Craftbieren
We hebben hele gave craft- 
bieren! Nieuwsgierig? Kijk zelf 
maar eens in de koelkast in het 
restaurant.  Hier geldt dat op ook 
écht op is ,  dus wees er snel bij!



GinTonic
BOMBAY    7,5
Zachte toegankelijke gin met tonen van 
citrus.  Geserveerd met royal club tonic & 
limoen

BUCHU BLUE GIN   9,5
Blauwe gin die roze kleurt door de tonic! 
Zoet & fruitig.  Geserveerd met fever tree 
mediterranean en frambozen.

HENDRICKS    9,5
Wellicht de bekenste gin ter wereld.  Pre-
mium gin met een eigenzinnig karakter. 
Geserveerd met double dutch cucumber en 
komkommer lint.

GIN MARE    9,5
Smaakvolle & aromatische gin uit  spanje 
met tonen van sinaasappel & rozemarijn. 
Geserveerd met fever tree elderflower en 
rozemarijn.

PEAKY BLINDERS   7,5
Een spicy en krachtige gin geinspireerd op 
de peaky blinders serie.  Geserveerd met 
russel  en co,  gember & jeneverbes.

AMUERTE COCA LEAF  12,5
Gin waarbij  cocabladeren uit  peru 
de basis zijn.  Een complexe gin met 
tonen van papaya, tamarillo en pi-
taja.  Geserveerd met fever tree m

editerranean en gedroogde limoen.

ALCOHOLVRIJ
VIRGIN MOJITO
munt,  rietsuiker,  tonic & limoen

CUCUMBER-GINGER SPRITZER
komkommer, gember,  bubbles

RASPBERRY MOSCOW MULE
framboos,  l imoen, munt & gember

WIFI
netwerk: De Prins_Guest
wachtwoord: gasttoegang

Cocktails
PORNSTAR MARTINI              10,-      
Vanille vodka, passievrucht,  l imoensap

ESPRESSO MARTINI      10,-   
Koffie l ikeur,  espresso,  vodka, suikersiroop

Port
FEUERHEERD TAWNY        3 ,5 
Lekker voor zo of bij  minder zoete desserts, 
smaken van rijp fruit ,  gedroogd fruit  en ka-
neel.

FEUERHEERDS 10 YRS OLD 4,75
Deze zachte port heeft  10 jaar op eikenhouten 
vaten gerijpt.  Lekker zoet met tonen van no-
ten,  rozijnen en vijgen. Heerli jk bij  chocolade

CAVA BRUT          4,5
Hoofdzakelijk van de macabeo druif  en ken-
merkend voor de cava een vleugje zoetigheid. 

HUGO          4,-
Met verse munt en limoen.

APEROL SPRITZ                      5,5
Met een schijfje sinaasappel

FLES MOËT IMPERIAL ICE     70,-
De champagne van Moët & Chandon, dus met 
veel fruitigheid,  frisheid en elegantie. 

Mousserend

Mocktails
VIRGIN MOJITO         5 ,-
Munt,  rietsuiker,  tonic & limoen

RASBERRY MOSCOW MULE  5,-
Framboos,  munt,  l imoen & gingerbeer 



BOMBAY    7,5
Zachte toegankelijke gin met tonen van 
citrus.  Geserveerd met royal club tonic & 
limoen

BUCHU BLUE GIN   9,5
Blauwe gin die roze kleurt door de tonic! 
Zoet & fruitig.  Geserveerd met fever tree 
mediterranean en frambozen.

HENDRICKS    9,5
Wellicht de bekenste gin ter wereld.  Pre-
mium gin met een eigenzinnig karakter. 
Geserveerd met double dutch cucumber en 
komkommer lint.

GIN MARE    9,5
Smaakvolle & aromatische gin uit  spanje 
met tonen van sinaasappel & rozemarijn. 
Geserveerd met fever tree elderflower en 
rozemarijn.

PEAKY BLINDERS   7,5
Een spicy en krachtige gin geinspireerd op 
de peaky blinders serie.  Geserveerd met 
russel  en co,  gember & jeneverbes.

AMUERTE COCA LEAF  12,5
Gin waarbij  cocabladeren uit  peru 
de basis zijn.  Een complexe gin met 
tonen van papaya, tamarillo en pi-
taja.  Geserveerd met fever tree m

editerranean en gedroogde limoen.

Wasabi garnalen 6st  8,5

Oma bobs bitterballen 8st 6,5

Chicken bites 9st   7,5

Yakatori spiesjes 8st   8,-

 

Borrel hapjes
Nachos   5,-
met créme fresh,  quacamole,  chili 
saus en geraspte cheddar

Keuze uit:  Pulled chicken +2,5,  ge-
hakt +2,5 of classic  
 

Pata negra  12,-
Top kwaliteit  ham van het spaanse 
iberico varken. Een waar genot op 
de tong.

Koud plank  10,-
Plank geserveerd met verschil-
lende soorten kazen, ham, fuet en 
oli jven. 

Broodplank classic 4,-
Plukbrood met aioli  en kruidenbo-
ter.

Broodplank deluxe 9,5
Plukbrood met kruidenboter,  aioli , 
ham, oli jven, fuet en nootjes.

Lekkersnacken

Prinsplank      18,5
Bitterballen,  loempia’s,  nacho’s, 
chickenbites,  oude kaas,  ham, 
brood, fuet,  oli jven en nootjes.

Stefs borrelplank    16,50 PP
Laat je verrassen! Heerli jke en 
volle plank met al  het lekkers wat 
de Prins te bieden heeft  t i jdens de 
borrel .

Bittergarnituur 4X4         7 ,-
Bitterballen,  kipnuggets,  kaas-
soufle en mini frikandellen.

Bittergarnituur deluxe   11 ,-
Oma bobs bitterballen,  chicken bi-
tes,  wasabi garnalen en loempia’s

ALCOHOLVRIJ
VIRGIN MOJITO
munt,  rietsuiker,  tonic & limoen

CUCUMBER-GINGER SPRITZER
komkommer, gember,  bubbles

RASPBERRY MOSCOW MULE
framboos,  l imoen, munt & gember



Wij gebruik maken van 
verse thee.  Elke soort is 
met veel zorg en aandacht 
samen gesteld door Gluk 
thee uit  Berlicum. Is dat 
even genieten!

warmeDranken
Koffie
Koffie    2 ,8
Espresso   2,8
Espresso macchiato  2,9
Dubbele espresso  3,5
Cappuccino   3, -
Latte machiato  3,3
Caramel macchiato  3,5
Ijskoffie   5, -

Soja
Soja latte macchiato  3,5 
Soja cappuccino  3,50 
 

Thee    2,8
Earl grey
Groen vanille
Rooibos
Groen-citroen
Rood fruit
Zwarte thee
Rooibos sinaasappel
Kruiden thee

Warme chocomel 3,-
Met of zonder slagroom 

Wist u dat?

OBAN  14 YRS 6,75 
Een west highland whisky,  kruidig  
karakter

GLENKINCHIE 10YRS   6,75
Een lowland whisky,  fris en fruitig karakter

CRAGGANMORE 12 YRS 6,75
Een speyside whisky,  kruidig met l ichte rook 
toetsen

 MaltSingle



Wil jereserveren?
Dat kan! Bel even met 073-
5031612 dan helpen wij  je 
graag verder! Liever mailen? 
Dat mag uiteraard ook naar 
reserveren@eetcafedeprins.nl 
 
Reserveren voor grote groe-
pen vanaf 15 personen of voor 
een speciaal menu? Mail  naar 
reserveren@eetcafedeprins.nl 
en wij  komen met een passend 
voorstel .

nagerecht?zin in een te lekker

AMERICAN PANCAKES 8,5
Pancakes /  zeezout karamel i js  /  clotted 
cream /  schuimpjes /  koek /  crumble /  kara-
melsaus 

ROOD FRUIT MERENGUE  8 5

Merengue /  suiker /  rood fruit   /  munt  

OREO CHEESECAKE  4,5
Homemade /  oreo /  ongekend 

DAME BLANCHE   6,5
Vanilleijs  /  slagroom /  choco saus

koffie en gebak?OF TOCH LEKKER

LIKEUR 43 KOFFIE   6 5

Kop koffie met daarbij  l ikeur 43 en vanille i js

FRANGELICO CAPPUCCINO        6 5

Cappucino met daarbij  frangelico en hazelnoot i js

KOFFIE DOUX PLATEAU            6
Koffie met heerli jke zoetigheden, lekker genieten.

KOFFIE HOOGSTRAAT             6 5

Koffie met triple sec,  amaretto en slagroom

IRISH COFFEE                   6 5

Koffie met Jameson en slagroom

APPELTAART             4,-
Met of zonder slagroom? Bolletje vanille i js?

Waar gehakt wordt

vallen spaanders
Samen met ons leuke team 
willen we maar één ding: 
onze gasten inpakken op een 
“Prins” manier en een gezel-
l ige avond bezorgen. Natuur-
li jk gaat er wel eens iets mis 
in alle drukte en hectiek,  we 
zijn ook maar mensen. 

Dit  willen we wel alti jd 
oplossen om u tevreden de 
deur uit  te laten gaan. Toch 
niet helemaal bli j? Laat het 
meteen weten. Positieve 
reacties zijn uiteraard ook 
welkom. 

Bedankt, 

Team de Prins 

Single



zin in
Team de Prins staat voor u klaar!

WWW.FIETSENZOBERLICUM.NL

Past. v.d. Boomstraat 15A
5258 GB  Berlicum

tel. 06 51 95 59 19
info@fi etsenzoberlicum.nl

ALTIJD JE 
FIETSHULP 

OP ZAK

Voor al uw reparatie en onderhoud 
van alle merken fi etsen en 

e-bikes kunt u terecht bij de 
“nieuwe” fi etsenmaker in Berlicum


