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Welkom bij Knoest. 
Een rustig en biologisch ontbijtje tijdens uw vakantie 
is onmisbaar. Start bij ons uw dag met een heerlijk 
kopje Organico koffie of thee. In onze minimarkt bent 
u van harte welkom voor croissants, broodjes, sapjes en 
verschillende soorten beleg om uw eigen ontbijt samen 
te stellen. 

Tijdens onze lunch serveren wij heerlijke broodjes 
en natuurlijk een drankje om op ons terras te 
genieten van een van de mooiste plekken van 
Noord-Holland. Vanaf 16:00u staat de pizzaoven 
aan om te genieten van onze huisgemaakte pizza’s, 
salades of borrelhapjes om te delen. Dit jaar met nieuwe, 
verrassende combinaties. Wat wordt uw favoriet?

Knoest is ook voor kinderen een ideale plek. Terwijl 
u op het terras geniet, kunnen de kinderen onbezorgd 
spelen in onze speel- en watertuinen rondom het terras.

zoet

CARROT CAKE  4,5

      
BROWNIE  4,5  

APPELTAART  3,5

IJSBAART IJSJES  2,75

*met slagroom + 0,5 

We proberen zo min mogelijk 
weg te gooien en samen met 
de natuur zoveel mogelijk te 

recyclen, bijvoorbeeld met ons 
interieur. Zo zijn de tafels niet 
zomaar komen aanwaaien; de 

tafelbladen hebben we gemaakt 
van de overblijfselen van een 

heftige storm in 2015. Nou ja, bij 
nader inzien… Waai-zinnig! 

RECYCLING

pizza

MARGHERITA   9,5

     

FUNGHI  10,5

DIAVOLA  12,5

PARMA  13,5

GEITENKAAS  13,5

QUATTRO FORMAGGI  13,5

SPEK-SPINAZIE  12

BBQ CHICKEN  13,5

TONIJN  11,5

KINDERPIZZA  5

tomatensaus | mozzarella | basilicum

tomatensaus | mozzarella | champignons | rucola

tomatensaus | mozzarella | salami

tomatensaus | mozzarella | parmaham

tomatensaus | mozzarella | geitenkaas | 
walnoot | honing

tomatensaus | mozzarella | gorgonzola |
taleggio | pecorino

tomatensaus | mozzarella | spek | spinazie

BBQ-saus | pulled chicken | mozzarella | ijsbergsla

tomatensaus | mozzarella | tonijn | rode ui

borrel

eten eten

DAT IS TOCH 
(BIO)LOGISCH

De menukaart is met veel zorg 
samengesteld en bestaat uit 

lekker eten, geproduceerd met 
respect voor de natuur. Geniet 
van ons eten en drinken op een 

plek die het echte 
natuurleven omhelst. 

desserts

WARME MOELLEUX  5

     met slagroom

met vanille vla

WARME APPELTAART  5 

*Alle borrelhapjes kunnen met 2-3 personen worden 
gedeeld en als voorgerecht worden besteld.

Bij ons kun je ook terecht voor een actief kinderfeestje, een 
gezellige bedrijfsborrel, een bijzonder familiefeest of een 
verrassende kraamborrel. Kijk op knoestetenendrinken.nl

tomatensaus | mozzarella

SALADES

CAESAR SALAD  14,5 
 

PULLED OATS SALADE  16,5

GEITENKAAS SALADE  13,5

VEGAN

VEGETARISCH

GLUTENVRIJ

ijsbergsla | croutons | caesar dressing | gepocheerd 
ei | spek | kip | Parmezaanse kaas

pulled oats | kidneybonen | avocado mash |
ijsbergsla | mais | rode ui | doperwten | tomatensalsa

ijsbergsla | geitenkaas | honing | walnoten | 
zongedroogde tomaatjes | dressing

broodjes

BROODJE GEZOND  7 BREEKBROOD  8,5 

BROODJE TONIJN  6,5
NOOTJES & OLIJVEN  6 

BROODJE GEITENKAAS  6,5 

NACHO’S  9 

BROODJE PULLED CHICKEN  6,5

NACHO’S MET SPEK  9,5

KAASFONDUE MET DIPGROENTE  17 

YAKITORISTICKS & KIPNUGGETS  12,5

TOSTI HAM | KAAS  5,5

TOSTI KAAS  5 

*Keuze uit verschillende broodjes

ham | kaas | ei | komkommer | sla| rode ui |
mosterdmayonaise

olijfolie | peper & zout | aioli | hummus

tonijnsalade | tomaat | sla | augurk | mayo

walnoten | sla | komkommer | bloemenhoning

jalapeno | gesmolten kaas | avocado mash | zure room

witte kool | sla | augurk | BBQ saus

spek | jalapeno | gesmolten kaas | avocado mash | zure room

breekbrood | nacho’s | dipgroenten | druiven

chilisaus | aioli


