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Welkom bij Knoest! 

Je bevindt je midden in het Noord-Hollands duingebied. Een 

schitterende bosrijke omgeving en Knoest doet hier nog een 

schepje bovenop. In ons restaurant en op ons terras waan je je in 

natuurlijke luxe, te midden van ons gave, duurzame interieur en 

de meest verrassende gerechten.

Tijdens onze lunch serveren we heerlijke broodjes en vanaf 

de namiddag geniet je van rijk belegde pizza’s, pasta’s, gezonde 

salades en borrelhapjes om te delen. 

Onze Minimarkt bakt elke ochtend verse broodjes en croissants, 

voor een onbezorgd ontbijt. Een vergeten boodschap, leuk cadeautje 

of ons eigen Noest bier; ook daarvoor ben je welkom bij ons.

zoet

CARROT CAKE  4.5

      
BROWNIE  4.5   

APPELTAART  3.5

IJSBAART IJSJES  2.75

IJSBAART IJS BEKERTJES  3.5   

slagroom + 0.5 

De menukaart is met veel zorg 

samengesteld en bestaat uit 

verrassende gerechten gemaakt 

met respect voor de natuur. Geniet 

van ons eten en drinken op de 

mooiste plek van Noord-Holland

NATUURLIJK  
RESPECT

pizza

PASTA

BORREL & VOORAF

eten eten

RECYCLING 
We proberen zo min mogelijk 

weg te gooien en samen met de 

natuur zoveel mogelijk te recyclen. 

Bijvoorbeeld met ons interieur. De 

tafels zijn gemaakt van omgewaaide 

bomen op de camping, net als de 

tak aan het plafond. Ook de lampen 

zijn van gerecycled materiaal.

SALADES

CAESAR  14.5  
ijsbergsla | croutons | caesar dressing | ei | spek |  
kip | Parmezaanse kaas

GEITENKAAS  13.5   
ijsbergsla | geitenkaas | honing | walnoten | zongedroogde 
tomaatjes | balsamico dressing

ZALM  14
ijsbergsla | zalm | croutons | mosterd-dille dressing | 
kappertjes | cornichons | rode ui

broodjes

DESEM BOOD 
keuze uit bruin | wit

GEZOND  7.5 
ham | kaas | ei | komkommer | sla| rode ui | mosterd mayonaise

GEITENKAAS  8   
geitenkaas |walnoten | sla | komkommer | bloemenhoning

CLUB SANDWICH KIP  8.5 
ham | kaas | sla | komkommer | rode ui | augurken relish | sriracha

CLUB SANDWICH ZALM  9 
zalm | sla | tomaat | komkommer | mosterd mayonaise | 
augurken relish | kappertjes

TOSTI HAM | KAAS  5.5

TOSTI KAAS  5   

BROODJE VOORAF  3.5 
aioli

BREEKBROOD  8.5  
olijfolie | peper & zout | aioli | hummus

NOOTJES & OLIJVEN  4.5

NACHO’S  8.5 
jalapeño | gesmolten kaas | avocado mash | zure room

KNOEST PLANK  17  
breekbrood | nacho’s | balsamico ui | hummus |  
Pecorino kaas | Spianata Romana

VEGAN KNOEST PLANK  10    
vegan brood | soepstengels | 3 soorten hummus | balsamico ui

MARGHERITA  9.5   
tomatensaus | mozzarella | basilicum

FUNGHI  10.5   
tomatensaus | mozzarella | champignons 

DIAVOLA  12.5 
tomatensaus | mozzarella | salami

SERRANO  14.5 
tomatensaus | mozzarella | Serranoham

GEITENKAAS  13.5   
tomatensaus | mozzarella | geitenkaas | walnoot | honing

QUATTRO FORMAGGI  13.5   
tomatensaus | mozzarella | gorgonzola |taleggio | pecorino

TONIJN  11.5 
tomatensaus | mozzarella | tonijn | rode ui

KINDERPIZZA  5.5 
tomatensaus | mozzarella

BOLOGNESE  12.5 
verse tagliatelle | bolognaise | Parmezaanse kaas

CARBONARA  13  
verse tagliatelle | carbonara | bacon | Parmezaanse kaas

KIDS PORTIE  5.5

Knoest is de meest verrassende locatie voor een bijzonder 

kinderfeestje, een knusse bedrijfsborrel, een gezellig 

feest of hippe kraamborrel. Kijk voor meer informatie op 

knoestetenendrinken.nl

desserts

WARME MOELLEUX  5
slagroom

WARME APPELTAART  5
vanille vla | slagroom

VEGAN 

VEGETARISCH 

GLUTENVRIJ 


