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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 ingrediënten 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

€2,8
€4

Vraag ons wat het nu weer is!

Affligem

€3,4/€3,6

Blond, Dubbel en Tripel

Brand

€3,8

IPA, Weizen, Imperator en Porter

Texels Skuumkoppe
La Chouffe
Kwak
Mort Subite Kriek
Amstel Radler
Heineken 0.0
Radler 0.0

€3,2
€4,2
€4,2
€3,5
€2,8
€2,8
€2,8

Huiswijnen

€4 / €20

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

Rieselstein Weisswein
Duitsland (zoet wit)

Een jonge, verfrissende witte wijn, verleidelijk zacht
en fruitig. De frisse, milde geur van bloemig fruit

Cave Dunfort Pelous Rosé
Frankrijk, Cevennes (rosé)

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

Shared Neefies vanaf 2 pers €12,5p.p.
Een proeverijtje van onze voorgerechten

Soepen
Tomaten-crèmesoep

€6

Asperge Soep

€6

Met gerookte zalm

Vlees
€10

Langzaam Gegaard Buikspek
Met hoisin, pistache en taugé

Carpaccio van de Neefies

Balsamico dressing, oude kaas,
zongedroogde tomaat en pijnboompitjes

Plukbrood

€6

Wisselend Broodje

€6

Met verschillende smeersels
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€11

hoofdgerechten

Vis
Sissende Garnalen

€11,5

Noorse garnalen in het pannetje aan tafel
met knoflook, bosui en brood

Gegratineerde Schelp

€11

Vegetarisch
Mozzarella, cherrytomaat en basilicum

Vraag ons wat het nu weer is!

€22,5

Pasta met zeevruchten

€21,5

Catch of the Day

€23,5

Mosselen, coquilles en garnalen

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

€9

Chef’s Special
Voorgerecht van de Week

Tonijnsteak

Van de grill met een tomatensalsa

Lekkernijen uit de zee met hollandaisesaus
en gegratineerde kaas

Salade Caprese

Vis

Vegetarisch
Bieten Burger

€18

Groente Lasagne

€17

Met tzatziki en mozzarella op een roze bol

€10,5

Pestoroomsaus en een salade on the side

desserts

Vlees
T-Bone Steak

€21,5

Gefileerde Spareribs

€19,5

Van de Green Egg met chimichurry

Met bosui, paprika en de Neefies marinade

Steak Neefies

Kogelbiefstuk van 225g of 300g

€18 / €21

Black Burger

Van de Green Egg met Old Amsterdam,
mosterdmayo, Romeinse salade en rode ui

€20

Cocquelet

€16,5

Schnitzel

€18,5

Meat Special

€23,5

Grand Dessert vanaf 2 pers

€9p.p.

Een combinatie van verschillende desserts

Vers Fruit met Sorbetijs

€8,5

Dame Blanche Special

€8

Verrassing bij de Koffie

€6

Kaasplankje

€11

Vanille-ijs, slagroom en advocaat

Een verzameling van verschillende lekkernijen

Verschillende kazen met dadelbrood en
compote

Piepkuiken gevuld met kruiden en specerijen

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

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

# neefies
instagram @eeterijneefies
facebook eeterij de neefies
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€ 32,5

speciale
koffies
Irish Coffee
Jameson Irish Whiskey

Spanish Coffee
Tia Maria

Italian Coffee
Amaretto

French Coffee
Grand Marnier

Kattuks Bakkie
Kattukse Babbelaar

€7,5

uit de wijnkelder
PER GLAS OF FLES

€4,8 / €24

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 €26

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

Jeff Carrel Chardonnay
Frankrijk, Lanquedoc €26,5

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

Southbank Sauvignon Blanc
N. Zeeland, Marlborough €26,5

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 €28,5

Frisdrank

Coca Cola
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
Verse Jus d’Orange

€2,8

€3,5

Warme Dranken
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Koffie Verkeerd

€2,6
€2,6
€4
€3,3
€3,3
€3,3

Verse Thee

€2,5

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 €29,5

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

RESERVEER via

eefies.nl
N

