
OKTOBER ‘22
Dinerkaart

en een heerlijkdrankje
VAN DE TAP
Birra Moretti
Heineken Silver
Affligem Blond
Paulaner Weizen
Brugsze Zot Blond
Ut Gouwe Prinske 
Westmalle Dubbel 
Amstel Bock 
Lagunitas Daytime I.P.A.
Eeuwige Jeugd Bullebak
‘t IJ  IJwit
Jopen Johanieter

tip van  Bram

EXCLUSIEVE WIJNEN
We hebben aardig wat wijnen 
per glas verkrijgbaar. Maar voor 
de echte liefhebbers hebben we 
ook een aantal mooie exclusieve 
wijnen in de koeling liggen. Laat 
u informeren door een van onze 
medewerkers.

LIEVER IETS ANDERS.. .?
Voor een uitgebreide selectie van ons 
assortiment kunt u kijken in de borrel-
kaart.  Van een overheerli jke gin-tonic 
tot een smaakvol speciaalbiertje,  alles is 
aanwezig.

Mocht u vragen hebben of wilt  u gewoon 
wat meer weten, vraag het ons. . . 

ALCOHOLVRIJ
VIRGIN MOJITO     5
munt, rietsuiker, tonic & limoen

RASPBERRY MOSCOW MULE 5
framboos, limoen, munt & gember

PORNSTAR 0.0     5
framboos, limoen, munt & gember

LEKKER BEGINNEN
Palau Cava Brut

Ut Gouwe Prinske

Affligem Blond 

WIFI
netwerk: De Prins-Guest
wachtwoord: gasttoegang

nieuwe Agenda
Alle wedstrijden van het Neder-
lands elftal bij  ons te zien! 
25-11 NED -  ECU om 17.00 uur.

onze startersLATEN WE BEGINNEN met

 

BROODPLANK    4
Plukbrood /  aioli  /  kruidenboter

BROODPLANK DELUXE  9 5

Plukbrood /  aioli  /  kruidenboter /  nootjes /  ham /  oli jven

TEMPURAGARNALEN   10
Gefrituurd /  krokant /  6 stuks

YAKITORISPIESJES   9
Satésaus /  kroepoek /  uitjes /  8 stuks

PLANKJE PATA NEGRA  12
Top kwaliteit  ham /  Iberico varken

NACHO’S DE PRINS   6
Cheddar /  guacamole /  creme fraiche /  chilisaus

OMA BOBS BITTERBALLEN  8
8 stuks /  mosterd /  mayonaise

PROEVERIJ VAN KROKETJES  8
Oma bobs /  3 stuks /  mosterd /  mayonaise

KOUD PLANK     12 5

Verschillende kazen /  ham /  fuet /  chips /  nootjes

WARM PLANK     17 5

Oma bobs bitterbal (4)  /  Yakitorispiesjes (4)  /  nacho’s /  
kipsigaar (4)  /  tempura garnalen (2)

Zie onze borrelkaart voor nog veel meer lekkers!

Het zonnetje schijnt en ondanks alle onzekerheden en 
spanningen in de wereld maken wij  er toch iets onvergeteli jks 
van:
-  De vergunning voor de luifel  is  binnen en 20 juni beginnen we 
met bouwen, tot die ti jd bli jft  de ti jdeli jke overkapping gewoon 
staan
- Save the Date;  24 & 25 september Prins Festival in samenwer-
king met de Vossewakers!
-  Onze medewerkers hebben er nog steeds zin in en we hebben 
ze gelukkig ook nog bijna allemaal!

ut gouwe prinske 
Hebben jullie onze eigen tripel al 
geproefd? Ut Gouwe Prinske is  een 
heerli jk doordrinkbare tripel met 
tonen van korianderzaad en  
sinaasappel,  7,5% alcohol.  
Gebrouwen in Berlicum door D’n 
Droak. Laat je ons weten wat je er 
van vindt?



en een heerlijkdrankje
Onze vernieuwde wijnkaart vind u 
verder in deze kaart. 
Daarnaast hebben we een uitgebreid 
assortiment aan bieren, cocktails , 
mocktails en andere dranken. Deze 
vind u in de borrelkaart op tafel!

COCKTAILS
MOJITO
witte & bruine rum, l imoen, munt

SEX ON THE BEACH
vodka, tropisch fruit ,  sinaasappel

SCROPPINO
vodka, prosecco,  citroensorbet

WIFI
netwerk: Prins_Guest
wachtwoord: gasttoegang

soepjeheerlijk

TOMATENSOEP    5
Huisgemaakt /  stevig  /  soepballen /  room /  bieslook

SOEP VAN DE WEEK   6
Wisselende soep /  krijtbord /  vraag onze medewerkers

ROSEVALSOEP    6
Roseval /  tuinkers /  uitgebakken spek

HEERLIJK BROOD
Onze voorgerechten serveren we met heerli jke plukbroodjes 
kruidenboter en aioli

Het brood is van onze bakker Kouwenberg uit  Tilburg.  De 
gebroeders van Erp komen uit  Berlicum en hebben een mooie 
bakkerij  in Tilburg.  Kijk maar eens op de site en dan kunnen 
ze wellicht ook bij  juli le in Berlicum leveren!!
bakkerijkouwenberg.nl       Ambacht is  Passie 

Carpaccioheerlijke

CARPACCIO  12 5

Carpaccio van ossenhaas /  pijnboompitten / 
oude kaas /  basilicumdressing /  spekjes

CARPACCIO TRUFFEL 13 5

Carpaccio van ossenhaas /  pijnboompitten / 
oude kaas /  spekjes /  truffelmayonaise

voorgerechtenonze heerlijke

EENDENBORST   13 5

Huisgerookt /  vijgen /  pompoencreme /  walnoten /  framboos

ZACHTE ZALM   13 5

Zacht gegaard /  polenta /  gepocheerd ei  /  Hollandaise /  avoca-
do

TONIJNSASHIMI   14
Flinterdun /  rauwe tonijn /  wakame /  edamame /  furikake /
krokant tunnbröd /  sojaparels /  wasabimayonaise

BELGISCHE STOOF  12 5

Runderstoof /  foccacia /  piccalil ly /  mosterdzaad /  pastinaak

TACO’S MASALA   12
Zwarte bonen /  avocado /  mais /  kidney bonen
yoghurtdip /  tomatensalsa

specialde prins

STEF’S BORRELPLANK 
Van alles /  verrassend /  onder andere / 
oli jven /  ham /  kaas /  snacks /  amuses /
gerechtjes /  lekker pikken /  heel gezellig / 
leuk per tafel  /  to share /  borrelend voorge-
recht /  wellicht niet binnen 5 minuten klaar / 
te bestellen vanaf 2 personen

 per persoon     16 5

voorgerechten



klassiekersPrins

SPARERIBS    19 75

Gemarineerd /  chilisaus /  cocktail  saus

KIPSATÉ 2.0    16 5

Gemarineerde kippendijen /  atjar /  kroepoek /  krokante ui / 
satésaus /  bosui /  pepertje

PRINS BURGER 2.0 
+ Big Prins burger /  120 gr burger/  cheddar /  augurk /  l i l  gem / 
Mac saus /  bacon /  13,- 
+ Bigger Prins burger /  double runderburger /  240 gr /  16,50 

PASTA GAMBA’S    23 5

Groentes /  knoflook /  gepelde gamba’s /  chiliroomsaus

FRIES PARMESAN 6

Vandaag niet zo’n zin in standaard 
frietjes? Ooit zoete aardappelfriet 
met parmezaanse kaas en truffel-
mayonaise geprobeerd? Heerlijk 
als bijgerecht! 

Vleestoppers

Beyond Meat is  redelijk uniek in 
hun keuze om geen soja te gebrui-
ken in de vleesvervanger.  Toch 
bevat de burger meer eiwitten dan 
een vleesburger (20 gram) en be-
vat het alle essentiële aminozuren 
voor een gezond dieet.  De burger 
bestaat voor het grootste gedeelte 
uit  erwten en kleurstof van bieten.

COCKTAILS@ de Prinsbeyond meat

CHEF’S SIGNATURE DISH 28 5

Picanha /  Spanish rub /  vertrouw op de chef

USA BAVETTE STEAK  28 5

Super mals /  Creekstone /  Top! / 
Graangvoerd /  Green egg

BLACK ANGUS BEEF  24 5

Biefstuk /  getrancheerd /  mals / 
uit  de pan /  Black Angus rund

Geserveerd met verse friet ,  Zaanse mayonaise en 
mooie groentes.  
 
U kunt verder kiezen uit:

Pepersaus
Champignonroomsaus
Rode portsaus
Chimichurri
Kruidenboter
Gebakken Champignons

Hoofdgerechtenonvergetelijke

WILDPEPER    20 5

Rode kool /  stoofpeer /  zilverui /  peperkoek /  aardappelkroket

SCHELVIS      21
Filet  /  edamame /  spinazie /  groene pesto

HERTENSUKADE    23 5

Pompoenpuree /  jus /  witlof /  spruitjes

BEYOND MEATBURGER *    17 5

Paddenstoelen /  chevre /  pompoenchutney /  truffelmayo / 
gerookte paprika

RISOTTO      17
Bospaddenstoelen /  parmezaan /   pastinaak /  rucola

PRINS SPECIALS   DAGPRIJS
Wisselend krijtbord gerecht /  vraag onze medewerkers

Bij  de hoofdgerechten serveren we frietjes met 
Zaanse mayonaise.  We serveren frietjes zoveel 
als u wilt ,  dus schroom niet om bij  te vragen.. . .

Om verspill ing te voorkomen, serveren we  
alleen op verzoek salade bij  de hoofdgerechten.

Hoofdgerechten



Wil jereserveren?
U bent 7 dagen per week van harte 
welkom vanaf 11.00 voor een kop kof-
fie en vanaf 12.00 voor een heerlijke 
lunch.  
Reserveren mag maar hoeft niet!

Bellen kan naar 073-5031612 of appen 
naar 06-16021389 
 
Reserveren voor grote groepen van-
af 15 personen of voor een speciaal 
menu? Mail naar reserveren@eetca-
fedeprins.nl en wij komen met een 
passend voorstel.

Tot ziens!

Team de Prins

nagerecht?zin in een te lekker

BOSVRUCHTEN ROMANOFF  7 5

Rood fruit  /  meringue /  Romanoff room /  bosbessenijs

DAME BLANCHE    6 5

Vanille i js  /  slagroom /  chocolade saus

DAT VERDIENT EEN BLOEMETJE 8 5

Chocolade /  oreo mousse /  oreo crumble /  eetbaar bloemetje / 
cheesecake i js  /  aardbei

SCROPPINO     6 5

Vodka /  cava /  citroen sorbet i js  /  vanille i js  
Liever een kan van 1 l iter? * 25,-

SALTY KARAMELTAART  4 5

In de vitrine  /  chocolade /  noten /  karamelsaus

koffie en gebak?OF TOCH LEKKER

LIKEUR 43 KOFFIE    6 75

Koffie /  l iqour 43 /  vanille i js  /  slagroom /  allemaal apart ge-
serveerd

FRANGELICO CAPPUCCINO   6 75

Cappuccino /  Frangelico /  hazelnoot-praline i js  i js  /  slagroom / 
allemaal apart geserveerd

KOFFIE DOUXPLATEAU  6
Koffie /  Zoete lekkernijen van patisserie Doux

KOFFIE HOOGSTRAAT    6 5

Koffie /  amaretto /  triple sec /  slagroom /  samen in één glas

IRISH COFFEE     6 5

Koffie /  Jameson /  slagroom /  samen in één glas geserveerd

APPELGEBAK    4 5

Appeltaart /  slagroom /  vanille i js

Waar gehakt wordtvallen spaanders
Samen met ons leuke team willen we 
maar één ding: onze gasten inpakken 
op een “Prins” manier en een gezel-
lige avond bezorgen. Natuurlijk gaat 
er wel eens iets mis in alle drukte en 
hectiek, we zijn ook maar mensen. 

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

Bedankt, 

Team de Prins 

Nagerecht


