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SPECIALITEITEN 

Restaurant ’t Bevertje kent meerdere specialiteiten, zoals de ossenhaas van Jan.  

Daarnaast mogen de kalf- en kippenlevertjes bij ons ook niet vergeten worden, aangezien dit nog 

steeds een veel gekozen traditioneel gerecht is. Liever iets anders? Vraag ons personeel naar onze 

andere specialiteiten.

Tevens staan er op onze dessertkaart ook gerechten 

die niet vergeten mogen worden, zoals de gebakken 

appel met kaneel en ijs, de flensjes met ijs en 

slagroom en de wentelteefjes. Echt genieten!

Eetsmakelijk!



LUNCHGERECHTEN 

Specialiteiten 
 
 
Uitsmijter Naturel         € 6,95 
Extra toevoeging spek, ham, kaas en rosbief per stuk            + € 0,75

Omelet naturel         € 6,95

Garnalen omelet         € 11,25

Boerenomelet         € 9,25

Russisch ei          € 11,50

2 kroketten met brood        € 7,95

Twaalfuurtje         € 10,50

Bal gehakt met brood        € 8,25

Clubsandwich         € 10,95

LEKKERS ZOET/HARTIG 
Minimaal 1 dag van te voren te reserveren 
 
 
High tea – inclusief onbeperkt thee (vanaf 2 personen)    
(van 14:00-17:00 uur)         € 21,50 p.p.

High wine – inclusief 3 glazen wijn (vanaf 2 personen)                      
(van 15:00-18:00 uur)        € 25,50 p.p



LUNCHGERECHTEN 

Broodjes - Witte of bruine bol

Brie met honing en walnoten       € 7,95

Hete kip         € 8,95

Warm vlees          € 8,95

Gezond          € 7,95

Rosbief          € 7,95

Carpaccio met truffel dressing       € 9,50

Tonijn salade          € 8,50

 
 

Tosti’s

Tosti ham/kaas         € 4.50

Tosti kaas/salami         € 4,50

Tosti blauwe kaas         € 4.75

Tostiblauwe kaas/ham        € 4,95

Tostikaas/tomaat of ananas        € 4,95

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons, dan kunnen wij u informeren over de allergenen die onze gerechten bevatten.



PANNEKOEKEN 

Pannenkoek naturel         € 6,50

Pannenkoek met spek        € 7,00

Pannenkoek met appel        € 7,00

Pannenkoekwarme kersen en ijs       € 8,50

ONS VERHAAL 

Het pand waarin ’t Bevertje zich bevindt, is een 

oude woning van de bouwer van het wel bekende 

monumentale William ‘s Place aan de overkant 

van de straat. Nadat de bar en het restaurant 

37 jaar in het bezit zijn geweest van Jan en Hilda 

Mes, hebben zij besloten om het op 1 december 

2014 over te dragen aan Bianca en Linsey.

Beide dames streven ernaar om de passie van 

Jan en Hilda voort te zetten. Gastvrijheid, kwaliteit 

en service staan dan ook bij ’t Bevertje op 

nummer 1.

Restaurant het Bevertje 
Uw lach maakt onze dag



VOORGERECHTEN 

Koud

Broodplankje met smeersels       € 5,75

Gerookte zalm         € 11,00

Hollandse garnalen cocktail       dagprijs

Vispalet 3 soorten vis        € 13,00

Rundercarpaccio met truffelmayonaise      € 11,75

Carpaccio van serranoham       € 11,50

Warm

Vegetarisch trio         € 10,50 
Tomatensoep, loempia & geitenkaas

Gebakken mosselen met paprika en ui     € 13,00

Vegetarische loempia’s met chilisaus      € 11,00

Gamba aioli          € 12,75

Dagsoep          dagprijs

Tomatensoep         € 5,50

Kreeftensoep met cognac        € 7,50

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons, dan kunnen wij u informeren over de allergenen die onze gerechten bevatten.



HOOFDGERECHTEN 

Vlees

Kippenlevertjes met spek, ui en paprika      € 16,50

Schnitzel          € 17,50

Biefstuk black angus        € 18,95

Ossenhaaspuntjes met truffel-roomsaus      € 22,50

Spareribs          € 18,50

Jans Ossenhaas met champignons  (250 gram)    € 26,95

Lady Ossenhaas (180 gram)       € 24,50

Varkenshaas met champignon-roomsaus      € 19,95

Kalfslever met gebakken appel en preiselbeeren     € 19,50

Saté kip         € 15,50

Saté varkenshaas         € 17,50

Runder-sudder vlees        € 16,50

Surf & Turf          € 25,50 
Black angus met tijgergarnalen



HOOFDGERECHTEN 

Vis

Scholfilet          € 17,00

Sliptong (3 stuks)        € 19,50

Gamba’s (12 stuks)        € 23,50 

 
HOOFDGERECHTEN 

Vegetarisch

Vegetarische lasagne        € 15,75

Vega burger         € 17,50 

HOOFDGERECHTEN 

Salades

Geitenkaas salade         € 12,50

Salade met gamba’s  (8 stuks)      € 16,00

Caesar salade         € 11,00 
Met kip                  + €   2,75

Salade Beef Teriyaki         €20,50

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons, dan kunnen wij u informeren over de allergenen die onze gerechten bevatten.



Sauzen

Stroganoffsaus         € 2,50 
 
Pepersaus           € 2,50 
 
Truffel-roomsaus         € 2,50 
 
Gorgonzolasaus         € 2,50 
 
Champignon-roomsaus        € 2,50 
 
Rode port saus         € 2,50

Bijgerechten

Extra portie frietjes of aardappeltjes (klein)     € 3,50 
 
Extra portie frietjes of aardappeltjes (groot)     € 4,95 
 
Portie seizoensgroente       € 3,95 
 
Kleine salade         € 3,50

Kindermenu t/m 12 jaar

Kipnuggets, kroket of frikandel met frietjes en een ijsje    € 9,50 
 
1 stokje kipsaté met frietjes, kroepoek en een ijsje    € 9,50 
 
Kinder pizza en een ijsje        € 9,50

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons, dan kunnen wij u informeren over de allergenen die onze gerechten bevatten.



NAGERECHTEN 

Sorbet          € 7,50

Trio van chocolade         € 7,50

Ijs met verse vruchten        € 7,50

Crème brûlée         € 7,50

Dame Blanche         € 7,50

Appelgebak met ijs en slagroom       € 6,95

Gebakken appel met ijs        € 7,50

Warme flensjes met ijs en slagroom      € 7,50

Warme flensjes met kersen en slagroom      € 7,95

Wentelteefjes met ijs en slagroom       € 7,50

Proeverij van de chef voor 2 pers.       € 14,00

Kaasplank          € 12,00

Kinderijsje t/m 12 jaar        € 4,95

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons, dan kunnen wij u informeren over de allergenen die onze gerechten bevatten.



SPECIALE KOFFIE’S 

Irish Coffee          € 7,75

D.O.M. Coffee          € 7,75

French Coffee         € 7,75

Koffie 43          € 7,75

Bever Coffee          € 7,75

VOOR BIJ DE BORREL 

 

 
Borrelgarnituur koud         € 10,50

Portie Olijven          € 4,50

Portie kaasstengels         € 5,95

Portie bitterballen         € 5,95

Portie vlammetjes         € 5,95

Borrelgarnituur warm        € 11,25

Nacho’s          € 6,95
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