
Borrelkaart 

 
Gemengde warme hapjes                                 7 

10 stuks met mayonaise en chilisaus 

Bourgondische bitterballen                                 5,5 

6 stuks grote vleesbitterballen met mosterd 

Kwekkeboom bitterballen                                   5  
6 stuks met mosterd 

Luxe vegetarische  hapjes          5,5 
6 stuks met truffel, bospaddenstoelen en groenten  

Vlammetjes                                                             5 

6 stuks met chilisaus 

 

Borrelkaart 

Spaans plankje                                                                   17,5 
Spaanse ham, Spaanse fuet, knoflookgarnalen, olijven, 

zongedroogde tomaatjes en aioli (voor 2 pers. geserveerd met brood) 

Kaasplankje                                                                       12,5 

Diverse soorten kaas uit de polder met kletzenbrood 

Gehaktbal 200gr. uit eigen keuken                             4 

Extra saus                                                                                                                      0,5 

Schaaltje nootjes                                                               2,5 

*Let op: het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. 



Lunchgerechten 

Broodjes 
(Keuze uit waldkorn of Italiaanse bol) 

Tosti          3,5 

Warme beenham                                                         8,5 

Sla, ui, tomaat, komkommer en een honingmosterd mayonaise 

Gezond                                                                           7,5 

Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, augurk, ei en ui 

Brie                                                                                 8,5 

Sla, tomaat, komkommer, pijnboompitten en pesto 

Gerookte zalm                                               12,5 

Met bieslookroomkaas, sla, ui en kappertjes 

Carpaccio                                                                       9,5 

Rucola sla, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een basilicumdressing 

Hete kip                                                                          9,5 

Roergebakken kipfilet, champignons, ui en een pikante saus 

Lunchgerechten 

Specialiteiten 

Twaalf uurtje                                                                      11 

Drie sneden oerbrood belegd met ham, kaas, kwekkeboomkroket en 

daarbij een heerlijke tomatensoep  

Twee kroketten                                                                  8,5 

Twee sneden oerbrood en mosterd 

Club sandwich De Krom                                                   10 

Een combinatie van gerookte kip, zalm, uitgebakken spek, ui en kappertjes 

Toast champignons                                                             7,5 

Gebakken champignons, spek en ui (twee geroosterde boterhammen) 

In onze brasserie wordt de lunch van 11.00 t/m 16.00 uur geserveerd 



Lunchgerechten 
Uitsmijters 

Uitsmijter 3 eieren                                                       6,5 

Ham,  kaas of spek 

Extra garnituren                                                                                                      1 

Uitsmijter De Krom                                                        10 

Een combinatie van ham, kaas, spek, komkommer, tomaat, augurk, 

pizzakruiden en tomatenketchup 

Omelet                                                                              7,5 

Ham, kaas of champignons 

Extra garnituur                                                                                                        1 

Pannenkoeken van molen De Hoop                                                                

Naturel            6,5 

Kaas, spek of appel en rozijn                                                                            7,5 

Lunchgerechten 
Soepen 

Soep van de dag          5 

Wisselende soep van de dag 

Tomatensoep met balletjes                                        5  

In onze brasserie wordt de lunch van 11.00 t/m 16.00 uur geserveerd 

Warme lunch gerechten 
Kipsaté                                                                             15,5 
Varkenshaassaté                                                           17,5 

Huisgemaakte spareribs                                             18,5 



Burgers 

Classic burger                                                                11 

Kaas, bacon, augurk, komkommer en tomaat 

Spicy burger                                                                  12 

Bacon, ui, tomaat en cajun mayonaise 

De blassekeinse burger                                              13 

Bacon, ui, tomaat, salsa en blauwe kaas 

De Kromme burger                                                      14 

Kaas, bacon, ui, tomaat, komkommer, augurk en truffelmayonaise 

Vegetarische burger        14 
Kaas, ui, tomaat, komkommer, augurk en truffelmayonaise 

De grote mannen burger                                            18,5 

Dubbele burger met kaas, bacon, ui, tomaat, komkommer,  

augurk en truffelmayonaise 

*Burgers worden geserveerd met friet 
*Burgers worden geserveerd van 11:00 tot 21:00 

Salades 
Geitenkaas                                                                      12,5 

Gegratineerde geitenkaas met frisse pluk sla, olijven, pijnboompitten, 

komkommer en tomaat 

Gamba’s                                                                           12,5 

In knoflookolie gewokte gamba’s met frisse pluk sla, tomaat, 

komkommer, ui, olijven en pijnboompitten 

Drie soorten vis                                                              14,5 

Bestaande uit Hollandse garnalen, gerookte zalm, paling met frisse pluk sla, 

tomaat, komkommer, ui, kappertjes en heerlijke cocktailsaus    

Carpaccio                                                                         10,5 

Carpaccio met frisse pluk sla, pijnboompitten, rode ui, spekjes 

en basilicumdressing 

. *Alle salades worden geserveerd met heerlijk vers gebakken oerbrood 
* Alle salades worden van  11.00 tot 21:00 uur geserveerd 



Salades 
Ossenhaaspuntjes                                                         12,5 

Frisse pluk sla, knoflook, komkommer, cherrytomaat, 

basilicum, Parmezaan en aceto balsamico 

Gegrilde kip & bacon                                                     10,5 

Frisse pluk sla, bacon, ui en komkommer 

 
.  

*Alle salades worden geserveerd met heerlijk vers gebakken oerbrood 
*Alle salades worden van  11.00 tot 21:00 uur geserveerd 

Voorgerechten 

Plateau De Krom                                                            15,5 

Mix van verschillende voorgerechten: carpaccio, zalmtartaar en 

pikante gamba’s 

Carpaccio                                                                          11,5 

Rucola sla, pijnboompitten, rode ui, spekjes en basilicum dressing 

Gerookte zalmtartaar                                                    12,5 

Frisse pluk sla, rode ui en kappertjes 

Gerookte paling                                                               14,5 

Frisse pluk sla en kappertjes 

Pikante gamba’s                                                              12,5 

Spicy gamba’s uit de wok met knoflook, rode peper en een 

vleugje koriander 

*Alle voorgerechten worden geserveerd met oerbrood en boter 
*Alle voorgerechten worden geserveerd vanaf 16:00 uur 



Voorgerechten 

Pasta Salade                                                              10,5 

Gegrilde aubergine en courgette, basilicum, pesto en gebakken champignons 

Gerookte kalfsrosbief                                                  12 

Met rucola sla, rode ui en tonijnmayonaise 

Tomatensoep met balletjes                                              5 

Soep van de dag                                                           5 

Wisselende soep van de dag 

Bol met smeersels                                                        4 

Afgebakken bol met kruidenboter en tapanade 

*Alle voorgerechten worden geserveerd met oerbrood en boter 
*Alle voorgerechten worden geserveerd vanaf 16:00 uur 

Hoofdgerechten 

Kipsaté                                                                             15,5 

Varkenshaassaté                                                           17,5 

Huisgemaakte spareribs                                             18,5 

Geserveerd met chili- en knoflooksaus 

Wiener schnitzel                                                            15 

Tournedos De Krom                                                     22,5 

Met gebakken ui, champignons en spek 

Kogelbiefstuk                                      18,5 

Met pepersaus of champignonsaus                                                                 

Sukade                                                                            18,5 

Krokant gebakken 

Gebakken Portobello                 15,5 
zoete rode ui, pijnboompitten en gegratineerd met geitenkaas 



Hoofdgerechten 

Gebakken zalmmoot                                               17,5                                                               

Met witte wijnsaus 

Gebakken zeetong                                                   29,5 

Op de huid gebakken 

Vangst van de dag                                                  dagprijs 

Vraag de bediening naar de vangst van de dag 

Dagschotel                                                                    dagprijs 

Vraag de bediening naar de dagschotel 

*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met huisgemaakte friet                   
*Alle hoofdgerechten worden geserveerd vanaf 16:00 uur 

Kindermenu 
Schnitzel met friet en appelmoes                           8,5 

Hamburger met friet en appelmoes                       8,5 

Biefstuk met friet en appelmoes    10,5 

Desserts 

IJs bonbon van boerenjongens                                         8,5 
met boerenjongens roomijs 

IJsmacaron van roodfruit                        7,5 
de ijsvariant van de klassieke macaron 

Karamel bastogne nestje     8,5 
karamel roomijs met stukjes bastognekoek 

Warm chocoladetaartje                  8,5 
met vloeibare kern van chocolade 

Crème brûlée van citrusvruchten                             7 

Kinderdessert                                                                       4,5 
vanille roomijs met spikkels 

Warm appelgebak                                                        5,5 

Met kaneelijs en slagroom 

Huisgemaakte cake                                                      5 

Met vanille-ijs en slagroom 

Kaasplankje                                                                     12,5 
Diverse soorten kaas uit de polder met kletzenbrood 




