
 
 
 
 

 

DE KROM 

GEZELLIG ETEN & DRINKEN 

 
Aan de Oosteinde 6, net voordat deze over gaat in de kronkelende polderdijk Abbekesdoel, 

staat restaurant De Krom. Op deze plek, aan het schilderachtige riviertje de Alblas en een aftakking hiervan, 
begon De Krom ooit in 1861 als café. Ruim anderhalve eeuw en een rijke horeca historie later, 

is De Krom een moderne, sfeervolle brasserie waar het bijzonder goed toeven is. 
Met een crew die er alles aan doet om de gasten zich thuis te laten voelen. 

“Wij willen u laten genieten van onze gerechten, onze gastvrijheid, sfeer en service’’ 
 

 

  



 
 
 
 

-OM TE BEGINNEN- 
 
Brood                   5  
met smeersels 
 
Olijven       4 
 
Serranoham    7 
met truffelolie  
 
 
 
 

-SOEP- 

 

Soto soep     8 
met ei, kip, spitskool, kokos en rode peper 
   
Verse tomatensoep               6 
 

 

 
 
 
 
 
Heeft u allergieën of dieetwensen  
laat het ons weten!  
 
 
 

  -VLEES- 
 

Koud gerookte bavette   12 
met tempura van bosui, yuzu dressing en sesam 
 
Trio van wild    12 
wildkroket, rilette van eend en wildpaté 
 
Carpaccio van kogelbiefstuk            12 
met spekjes, truffelmayonaise, rucola,  
pittenmix en Parmezaanse kaas 

 

-VIS- 
 

Tonijn tataki    14 
gemarineerde tonijn met wasabi-mayonaise en 
een krokantje van filodeeg 
 

-VLEES NOCH VISCH- 
 
Burrata      10 
met geroosterde paprika, basilicum en  
knapperige toast 
 
Tartaar van tomaat   8 
met avocado en mozzarella  
 
 
 
 

VOORGERECHTEN 



 
 
 
 

-VLEES- 
 
Hertenbiefstuk                 20  
met een krachtige kalfsglace, roze peper  
en spekkoek 
 
Gegrilde diamanthaas   20 
met een bospaddenstoelen truffelsaus 
 
Entrecote         25 
met een 4 seizoenen pepersaus  
   
Burger De Krom              16                                  
met spek, ui, tomaat en truffelmayonaise 
 
Maaltijd salade carpaccio   12 
met pittenmix, sjalot, spekjes, frisse pluksla  
en truffelsaus  
 

-VIS- 
 

Vislasagne      18 
met mosselen, heek, ecrevisse en garnalen 
 
Tonijnsteak     20 
met mediterrane antiboise 
  
Pasta gamba                  18 
met padrón peper, shiitake en kreeftensaus 
 
 
 
Heeft u allergieën of dieetwensen laat het ons 
weten!  
 
 
 

 
  

-VLEES NOCH VISCH- 
 
Portobello     15 
gevuld met kruidige bulgur en gegratineerd  
met Parmezaanse kaas 
 
Coeur de Boeuf    15            
uit de oven met tomaat, geitenkaas, pesto  
en pijnboompitten 
 
Classic Beyond Burger   16 
met ui, tomaat en truffelmayonaise  
 
Maaltijd salade geitenkaas  12 
met honing en walnoten 
 

-KINDERMENU’S- 
te bestellen tot 12 jaar 

 
Kipnuggets                                    8  
met friet en appelmoes    
 
Frikandel      8 
met friet en appelmoes    
 
Bitterballen     8   
met friet en appelmoes  
 
Pasta Bolognese    8  
 
 BIJGERECHTEN            3,5 
Salade  
Warme groente  
Frites 

HOOFDGERECHTEN 



 
 
 
 

-DESSERTS- 
 
Kaasplateau    12  
 met compote van vijgen en notenbrood 
 
Trifle      8 
met mascarpone, Bastogne koek,  
amarena kersen en pure chocolade  
 
Gepofte peer    8 
met kaneelijs en karamelsaus    
 
Warme apfelstrudel   8 
met vanille- ijs en saus 
 
Bonbons voor bij de koffie  4 
3 bonbons per persoon  
 
Espresso Martini    8 
een klassieke dessert cocktail  
 
Kinderdessert             6  
ijs met spikkels                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u allergieën of dieetwensen  
laat het ons weten!  
 

-SPECIAL COFFEE- 
 

Irish       7,5 
French      7,5 
Italian       7,5 
Spanish      7,5 
 

-WHISKEY’S-	
 
Jameson     5 
Jack Daniels      5 
Dalwhinnie 15 Years     7 
Talisker 10 Years    7 
Oban 14 Years     8 
 
 -COGNAC’S- 
 
Hennessy VS     7 
Remy Martin VSOP    7 
Remy Martin XO     18 
 
 -DIGESTIEF- 
 
Limoncello     4 
Licor 43     4 
Drambuie     4 
Baileys      4 
Grappa     4 
Amaretto Disaronno    4 
Tia Maria     4 
Grand Marnier    4 
 
 
 

 
 


