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UITGAVE 5.2018

KATWIJK AAN ZEE

071-4078288
06-41545504
info@neefies.nl

www.neefies.nl
E.A. Borgerstraat 28a

Achter de Kattukse duinen vindt u het kleinste restaurant van ons dorp, en dat maar
104 stappen van de boulevard. Wij gebruiken verse ingredienten in onze klassieke
gerechten, maar dan in een modern jasje. Geniet en proef, de Neefies.

Wij maken van een etentje een avondje uit!

Bieren

Heineken van de tap
Bier van ‘t moment

€2,60
€4,00

vraag ons wat het nu weer is!

Affligem

€3,40/ €3,60

blond, dubbel en tripel

Brand

€3,80

weizen, imperator en porter

Texels skuumkoppe
La Chouffe
Kwak
Mort Subite Kriek
Amstel radler
Heineken 0.0
Radler 0.0

€3,20
€4,20
€4,20
€3,40
€2,60
€2,60
€2,60

Huiswijnen

€3,75 / €18,75

Puerta Adalia Rueda
Spanje, Rueda (droog wit)

Een frisse blend van de druiven Verdejo en Viura.
Een volle smaak van wit fruit, zoals appel en peer

Klostor Mainzer Domherr Kabinett
Duitsland, Nahe (zoet wit)

De verfrissende smaak van exotisch fruit. Zoet, met
een fruitige afdronk en aroma’s van bloemen

Cave Dunfort Pelous Rosé
Frankrijk, Cevennes (rose)

De Pelous rosé is een blend van Cinsault en
Grenache met donkerrood fruit

Cantina Sampietrana Ambasciatori
Salento I.G.T. Primitivo, Italië, Puglia (rood)
Een sappige, volle, rode wijn met kruidige tonen van
de druif Primitivo

voorgerechten

Broodjes

Soepen

€4,50

Wisselend broodje

€4,50

Kaas en tomaat, met verschillende smeersels

€6,-

Rijnsburgse uiensoep

Met gegratineerde Gruyère en croutons

Bospaddenstoelensoep

€6,-

Vlees
Ossenhaaspuntjes

€11,-

Komt al bakkend aan tafel met Teriyaki saus,
taugé en sesamzaad

Proeverij van Kwartel

Plukbrood

€12,50

Een gekonfijt pootje met een mousse en
een gepocheerd eitje

Carpaccio van de Neefies
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BIJ DE NEEFIES

Wij helpen u graag aan het perfecte
biertje voor de ideale smaakbeleving
bij elk gerecht!

€11,-

hoofdgerechten

Balsamico dressing, oude kaas, zongedroode
tomaat en pijnboompitjes

Vis

Gerookte zalmroosjes

€11,-

Geserveerd met wasabi krokant en een frisse
limoendressing

Garnalen cocktail

€14,-

Een cocktailglas vol heerlijke garnaaltjes

Black Tiger Garnalen
Kabeljauwfilet

Op de huid gebakken met beurre blanc

€9,-

Chef’s Special
Vraag ons wat het nu weer is!

€21,-

€22,50

Een wisselend visje, net wat er aan de hengel
hangt!

Vegetarisch

Pompoen, geitenkaas, paddenstoelen, noten
en pesto-croutons

Voorgerecht van de week

€21,50

Met seizoensgroenten en witte-wijnsaus

Catch Of The Day

Vegetarisch
Herfstsalade

Vis

Risotto

€17,50

Groente Lasagne

€16,50

Geserveerd met champignons, parmazaan,
rucola en tuffelroomsaus

€10,50

Pesto roomsaus en een salade on the side

desserts

Vlees
Eendenborst

€19,50

Gebakken champignons, schorseneren
en een sinaasappeljus

Gefileerde Spareribs

€18,-

Met bosui, peultjes en de Neefies marinade

Steak Neefies

€17,- /€19,50

Kogelbiefstuk van 225g of 300g

Sate van Kippendij

Met satesaus, kroepoek en zoetzure
komkommer

€15,50

Tournedos (met eendenlever) €26,50

Dessert van de Chef

Crème brulee van likeur 43

€9,50

Stroopwafel dessert

€7,50

Met apple crumble en likeur 43 ijs

Baileysroom, kruimels en stroopwafel-ijs

Dame Blanche Special

€8,-

Verrassing bij de koffie

€5,-

Vanille-ijs, slagroom en advocaat

Een verzameling van verschillende lekkernijen

Met truffeljus en herfstgroenten

Schnitzel

Met champignon, ui, spek, gegratineerde
kaas en een zacht roomsausje

Ossobuco

Gestoofd in eigen jus en geserveerd
met seizoensgroenten

Meat special

Elke week een ander stukje vlees,
durf jij het aan?

# neefies

€18,-

instagram @eeterijneefies

€20,50

facebook eeterij de neefies
€22,50
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€29,50

€8,-

Elke week een andere verrassing

speciale
koffies
Irish Coffee
Jameson Irish Wiskey

Spanish Coffee
Tia Maria

Italian Coffee
Amaretto

French Coffee
Grand Marnier

Kattuks Bakkie
Kattukse Babbelaar

€7,-

uit de wijnkelder
PER GLAS OF FLES €4,50 / €22,50
Kaiken Reserva Malbec
Argentinië, Mendoza

Tonen van rijp, rood fruit, tabak en butterscotch. Intens en sappig met krachtige, maar rijpe tannines.

Miopasso Pinot Grigio
Italië, Sicilië

Van de makers van de wijnen van Feudo di Santa
Tresa. Een krachtige, verfijnde, lichtromige smaak.

PER FLES
La Cantina Pizzolato Millisimo
Italië, Veneto €24,-

Een frisse spumante met aroma’s van citrus, appel en
peer. Verrassend fris met een fijne mousse.

Jeff Carrel Chardonnay
Frankrijk, Lanquedoc €24,50

Expressief, aroma van amandelen, gegrilde noten,
botertje en vanille. Een ronde, zachte en volle wijn.

Southbank Sauvignon Blanc
N. Zeeland, Marlborough €24,50

In de neus expressief met kruisbessen, buxus en
gemaaid gras. In de mond een zachte,
sappige aanzet.

Catina Sampietrana, Salice Salen Tino
Doc Riserva, Italië, Pugla €26,50
Robijnrood met violette tonen, intense neus van rijpe,
rode bessen, met een vleugje vanille en geroosterde
noten.

Bodegas Covila, Covila Il Rioja
Reserva, Spanje, Rioja €27,50

Kruidige neus met tonen van kruidnagel,
koekkruiden, bramen en gestoofd fruit. Vol rijpe,
stevige aanzet.

Frisdrank
Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Ice Tea
Ice Tea Green
Chaudfontaine Plat
Chaudfontaine Bruisend
Tonic
Bitter Lemon
Ginger Ale
Rivella
Fristi
Chocomel
Appelsap

€2,60

Jus d’Orange

€3,40

Warme Dranken
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Koffie Verkeerd

€2,50
€2,50
€3,75
€2,90
€2,90
€2,90

Verse Thee

€2,10

RESERVEER via

eefies.nl
N

