
Diner
NECKERPOORTMENU

Voorgerecht - Gamba’s of Carpaccio of Visbordje 
(gerookte paling-, zalm en rivierkreeftjes) 
Hoofdgerecht - Ossenhaasbiefstuk met 
champs/ui en vleesjus  
Nagerecht naar keuze

E 37,50

VOORGERECHTEN
Tomatensoep met rundvleesballetjes € 5,75
Uiensoep € 6,75
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, 
oude kaas, bacon en gemengde salade

€ 11,75

Vitello met mayonaise van gerookte makreel, 
krokante kappertjes en little gem

€ 11,75

Charcuterie met gerookte rib-eye, Parmaham en 
fuetworst met crudité en olijven

€ 14,75

Bitterballen van geitenkaas met mango chutney 
en balsamico siroop 

€ 9,75

Visbordje (gerookte paling-, zalm en rivierkreeftjes) E 15,25
Proeverijtje – 1 persoon € 12,75
Proeverijtje – 2 personen € 25,25
Mandje brood met kruidenboter, tapenade en aioli € 4,75
HOOFDGERECHTEN

Sliptong met aardappelgratin, zongedroogde 
tomaat en remouladesaus

€ 24,75

Ossenhaas biefstuk met gebakken champignons, 
uien en vleesjus

€ 27,75

In kruiden olie gemarineerde runder ribeye met 
aioli en luie wijven friet

€ 22,75

Penne pasta arrabbiata met lente ui en kip € 19,75
Penne pasta arrabbiata met lente ui en gamba’s € 24,75
Penne pasta arrabbiata met lente ui en 
vegetarische kip 

€ 23,75

Mixed grill (spies van kippendijen, varkenshaas, 
ossenhaas en spare-ribs)

€ 25,75

Oosters gemarineerde varkenshaas met gewokte 
groenten

€ 23,75

MAALTIJDSALADE
Gebakken zalm, rivierkreeftjes, rode ui, dille en 
kruidenmayonaise

€ 17,50

Carpaccio, oude kaas, pijnboompitten en 
truffelmayonaise

€ 15,75

Geitenkaas, appel, walnoten en balsamico 
dressing 

€ 15,25

STEENOVEN PIZZA’S
Vier soorten kaas (gorgonzola, mozarella, 
Edammer en old Amsterdam) 

€ 13,50

Tomaat, kaas, ham, salami € 13,50

3 GANGEN MENU
Voorgerecht – Tomatensoep of uiensoep of 
Carpaccio of Bitterballen van geitenkaas  of 
Cocktail van rivierkreeftjes

E 31,50

Hoofdgerecht – Kipsaté of Gegrilde varkenshaas 
met pepersaus of Rib-eye of Zalmfilet of Penne 
pasta arrabbiate  
Nagerecht – Dame blanche of Mascarpone-
citrus mousse met aardbei ijs of Koffie met likeur

PLATE SERVICE
Kipsaté € 17,50
Angus burger met spek, kaas, kruidenmayonaise 
en ei (ook vega )

€ 17,50

Zalmfilet € 17,50
Kaasschnitzel € 17,50
Spare-ribs € 17,50
Ossenhaas biefstuk € 21,00
Champignons en ui € 3,25
Deze gerechten worden geserveerd met frites en sla

KINDERMENU €

Kipnuggets € 9,75
Kroket € 9,75
Frikandel € 9,75
Kinderpizza Margherita € 9,75
Kinderpannenkoek € 8,25
Deze gerechten zijn inclusief verrassingsijsje

NAGERECHTEN
Sorbet € 7,25
Cheesecake met framboos-mint coulis € 7,25
Mascarpone-citrus mousse met aardbei ijs € 7,25
Dame blanche € 6,50
Scroppino € 7,25

 

Koffie en thee
 

Kopje koffie € 2,60
Kopje koffie crème € 2,75
Kopje koffie verkeerd € 2,60
Kopje thee € 2,60
Kopje verse muntthee € 3,10
Kopje verse gemberthee € 3,60
Kopje verse gember/muntthee e 3,75
Kopje espresso € 2,75
Kopje cappuccino € 2,75
Kopje latte macchiato € 3,25

Spijker koffie € 7,75
Baileys koffie € 6,70
Irish koffie € 7,75
French koffie € 7,75
D.O.M. koffie € 7,75
Spanisch koffie € 7,75
Italian koffie € 7,75
Koffie met trio van likeuren € 7,75
IJs koffie E 4,00

Wijn
BUBBELS piccolo fles

Italië 
 

 

PROSECCO SPUMANTE 
LUNETTA 
Cavit, Veneto 
Zachte inzet, goede mousse, 
zacht droog, wit fruit als appel, 
peer, perzik, nectarine. Frisse 
smaak, mooie balans met een 
schone afdronk.

€ 7,75

Spanje 
 
 
 
 
 
 

CAVA D'ARCIAC SELECCIÓ 
BRUT 
Cellers de L’Arboç, Cataluña 
Zacht droge mousse in de 
mond met iets appel, peer en 
citrusfruit in de smaak, goede 
vulling, elegant en zuiver en 
modern gemaakt.

_ 22,50

Spanje 
 
 
 
 
 

REINA TEMPRANILLO 
ROSADO FRIZZANTE 
Bodegas Monte la Reina, 
Castilla y León 
Zoetje in de smaak, barstensvol 
rood fruit, heerlijk fris door de 
koolzuur, zwoel en aangenaam.

_ 21,50

WIT   glas fles

Spanje 
 
 
 
 

RUEDA VERDEJO 'Casamaro' 
Bodegas Garciarévalo, Castilla 
y León 
Elegante smaak, sappig en fris 
met tonen van appel, citrus, 
anijs en kruiden.

_ 4,50    20,00

Zuid-
Afrika 
 
 
 
 

ROUND HOUSE SAUVIGNON 
BLANC 
Leeuwenkuil Kelder, 
Stellenbosch 
De aanzet is fris en zuiver, in 
de smaak tropisch fruit en een 
toets zilt.

_ 4,50    20,00

 

Italië FATTORI PINOT GRIGIO 
DELLE VENEZIE
Giovanni Fattori, Veneto
Soepele, heerlijk elegante 
smaak, aangenaam vol met een 
milde afdronk.

_ 4,75   21,50

Frankrijk DOM DORIAC CHARDONNAY 
RÉSERVE 
Les Vignerons du Narbonnais, 
Languedoc 
Romige, sappige witte wijn met 
veel rijp wit/geel fruit zoals 
peer, perzik, licht vettig, iets 
zwoel en soepel.

_ 4,75 21,50

Duitsland NIERSTEINER GUTES 
DOMTAL Qualitätswein 
Lieblich (zoet) 
Weinkellerei Johannes Egberts, 
Rheinhessen 
Bloemig in de geur, met een 
frisse, zoete, fruitige smaak.

_ 4,25    19,50

ROSÉ   glas fles

Frankrijk CABERNET D'ANJOU 'Les 
Gardelles' (zoet)
Cave de Saumur, Loire 
Frisse, aromatische en lichtzoete 
rosé met sappig rood fruit in de 
afdronk.

_ 4,25    19,50

Italië PRINCIPATO PINOT GRIGIO 
ROSATO
Cavit, Lombardije
Fris rood fruit, licht romig en 
kruidig en heerlijk soepel met 
een verkwikkende afdronk.

_ 4,50    20,00

ROOD   glas fles

Italië PRINCIPATO CABERNET 
SAUVIGNON-MERLOT
Cavit, Trentino
Fris rood fruit in de smaak en 
geur, iets kruidig met soepele 
tannines.

_ 4,50    20,00

Frankrijk HAUT FLASSAC SYRAH-
CABERNET
Les Vignerons du Narbonnais, 
Languedoc
Vol rode, sappige wijn met veel 
donker fruit zoals bramen en 
pruimen.

_ 4,75    21,50

Spanje RIOJA VALLOBERA PAGO 
MALARINA
Bodegas Vallobera, La Rioja
Elegante, sappige, niet te zware 
wijn met duidelijk het karakter 
van een Rioja.

_ 5,75 27,00



Borrelhapjes
Portie van Dobben bitterballen (8 stuks) 8 stuks € 7,00
Portie Leffe stoofvlees bitterballen 8 stuks € 9,75
Portie chorizo kroketjes 8 stuks € 8,75
Portie kaasstengels 8 stuks € 7,00
Portie kaassoufflés 8 stuks € 6,25
Portie krokante kiphaasjes 6 stuks € 7,75
Portie vlammetjes 8 stuks € 6,75
Portie jonge kaas 8 stuks € 4,75
Portie oude kaas 8 stuks € 6,25
Portie ossenworst 8 stuks € 7,25
Portie olijven gemengd 8 stuks € 3,25
Gemengd bittergarnituur 12 stuks € 9,50
Gemengd bittergarnituur 24 stuks € 16,50
Nachos uit de oven met cheddarkaas geserveerd met crème fraîche, 
guacamole en chilisaus

€ 7,25

Nachos speciaal uit de oven met kippendijen, rode ui, jalapeño pepers, 
cheddarkaas geserveerd met crème fraîche, guacamole en tacosaus

€ 10,50

PIZZA VOOR BIJ DE BORREL – 6 kleine puntjes
Tomaat, kaas, Parmaham, rucola en truffelmayonaise € 8,25
Tomaat, vier kazen (gorgonzola, mozzarella, Edammer en old Amsterdam) € 8,25
Tomaat, kaas, ham, salami, champignons en paprika € 7,25
Deze pizza’s zijn ook groot te verkrijgen

BORRELPLATEAU – vanaf 2 personen 
Wrap met tonijnsalade, crostini met carpaccio, Parmaham, brie, olijven, 
chorizo kroketje, Leffe stoofvlees bitterbal en nachos

E 19,75

Cocktails
Strawberry Margarita € 6,00
Disaronna Sour € 6,00
Espresso Martini € 7,00
Watermeloen G&T € 8,00
Bobby’s & Tonic E 8,00
Aperol Spritz E 5,50
Limoncello Spritz E 6,50

Lunch
Uitsmijter Spijkerman – Carpaccio, oude kaas, rucola, truffelmayonaise 
en pijnboompitten

€ 11,50

Angus burger – Angus burger met spek, kaas, kruidenmayonaise en een 
gebakken ei

€ 11,25

12 uurtje – Drie sneetjes brood belegd met gebakken ei, kalfs- of 
garnalenkroket en tonijnsalade geserveerd met een tomatensoepje

€ 11,50

Club sandwich kip – Kipfilet, cheddar, spek, kruidenmayonaise, tomaat, 
ei, komkommer en sla

€ 9,25

Club sandwich tuna melt – Tonijnsalade, kaas, tomaat, ei, sla en 
komkommer

€ 9,25

SALADES – ook als maaltijdsalade verkrijgbaar € 3,25
Salade geitenkaas – Gebakken geitenkaas, met appel, walnoten en 
balsamicodressing

€ 11,50

Salade ossenhaas – Gebakken ossenhaas, diverse groenten en Oosterse 
saus

€ 12,50

LUXE BROODJES
Carpaccio – Pistolet met carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitten, 
oude kaas en rucola

€ 10,25

Hete kip – Wrap met gebakken kip, champignons, uien en kaas € 9,25
Ossenworst – Beemster Paerel met ossenworst, truffelmayonaise, ui en 
rucola

€ 7,25

Van Dobben kroketten – Maïsbrood met twee Van Dobben kalfsvlees- of 
kaaskroketten

€ 8,25

Geitenkaas – Beemster Paerel met walnoten, perzik en honing € 7,25
Gezond – Beemster Paerel met o.a. ham, kaas, tomaat, komkommer en sla € 6,25

SOEPEN
Tomatensoep met een vleugje room € 5,75
Gebonden uiensoep gegratineerd met brood en oude kaas € 6,75
Mandje brood met kruidenboter € 4,75

TOSTI’S
Ham kaas € 3,75
Kaas tomaat € 3,75
Ham, kaas, champignon en kruidenboter € 4,75

BELEGDE BROODJES
Gehaktbal € 6,00
Warm vlees met satésaus € 5,75
Ham, kaas of fricandeau Vanaf € 3,60
Ook verkrijgbaar op Beemster paerel, pistolet, of maisbrood € +2,00

EIERGERECHTEN
Diverse uitsmijters Vanaf € 7,75
Diverse omeletten  Vanaf € 7,75

PANNENKOEKEN
Naturel, spek, appel, spek en kaas Vanaf € 6,25

Bier op fles
Liefmans fruitesse € 3,50
Amstel Radler 2% € 3,25
Affligem dubbel € 4,75
Affligem blond € 4,75
Affligem tripel € 4,75
Duvel € 4,75
Affligem 0.0 E 3,75
Heineken 0.0 € 3,35
Amstel Radler 0.0 € 2,85
Palm 0.0 € 3,60

Bier van de tap
Amstel bier vaasje € 2,90
Amstel bier fluitje E 2,65
Texelse bieren (seizoensgebonden) Vanaf E 4,75
Cornet E 5,00
Bier van het moment E 5,00
Bier van het seizoen E 5,00

Wij kunnen afhaalmaaltijden  
voor u verzorgen.

Voor meer informatie kijk op onze 
website of vraag het aan één van  

onze medewerkers.
Spijkerman Eten & Drinken
Neckerdijk 1 - 1441 GX Purmerend
0299 - 423 951
info@spijkerman-etenendrinken.nl
www.spijkerman-etenendrinken.nl
Openingstijden: 
maandag - zaterdag  07.00 uur - 22.00 uur
zondag 08.00 uur - 22.00 uur
Gelieve voor lunch of diner telefonisch te reserveren

Heeft u dieet wensen of een allergie informeer naar de mogelijkheden

 


