Onze leveranciers
Bijzonder in alle opzichten

Aan de rand van de Bakkumse duinen vindt u in een monumentaal gebouw

restaurant/grandcafé De Oude Keuken. Bij ons kunt u terecht voor koffie-thee-taart of
voor een heerlijke lunch. Tevens kunnen wij groepsdiners verzorgen tijdens uw feest
of bijeenkomst. Uw bestelling wordt met aandacht en plezier geserveerd door onze
medewerkers.

Biologisch eten & drinken

Breng vooral een bezoek aan De Oude Keuken als u van lekker houdt.

De producten die we gebruiken zijn bij voorkeur ambachtelijk, biologisch en

afkomstig van collega sociaal-ondernemers. Zo kunt u bijvoorbeeld genieten van

taart van leer-werkbedrijf Bak’m, geitenkaas van De Klompenhoeve en als het even
kan komen de groenten vers uit de Heemskerker Duintuin.

Bijzonder leren & werken

De Oude Keuken is een sociale onderneming en bijzonder leer-werkbedrijf.

We leiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op in verschillende leer- en

opleidingstrajecten. Ze worden daarin ondersteund door geschoolde medewerkers

De koffie van Beautiful People is voorzien van het
Rainforest Alliance Keurmerk; één van de strenste
milieucertificaten ter wereld.
Bij Bierbrouwerij De Prael in Amsterdam werken mensen
met een psychiatrische achtergrond volop mee aan het maken
van een (h)eerlijk product.
Bij Fermento in Alkmaar en de Klompenhoeve in Egmond
werken mensen met een verstandelijke beperking, zij maken
biologische producten; proef de aandacht!
Onze buur-Banketbakkerij Bak’m is net als onze stichting,
een leerwerkbedrijf waar mensen met een psychiatrische achtergrond
actief werken aan herstel en participatie.
Vlees(waren) kopen wij in bij de
Groene Slager Hans van de Borre
in Castricum.

en vrijwilligers. Samen zorgen wij ervoor dat u zich als gast bijzonder welkom voelt!

Op een monumentale plek

De Oude Keuken huist in een rijksmonument, middenin een prachtig bos- en
duingebied. U kunt een bezoek aan ons dus uitstekend combineren met een

fietstocht of wandeling. Rust even uit op ons zonnige terras en geniet van het zicht op
de watertoren. Bekijk binnen de verrassende exposities. En misschien treft u het: op
twee zondagmiddagen per maand trakteren we u op livemuziek.

DRANKEN
hapjes & taart

FEEST, CATERING
EN/OF ZAAL HUREN?
VRAAG NAAR ONZE
MOGELIJKHEDEN!

Koffie, thee & taart
Koffie
Koffie 2.60
Cappuccino 2.80
Koffie verkeerd 2.90
Latte macchiato, Flat White 3.20
Espresso 2.50
Dubbele espresso 3.80
Havermelk 0.50

Bijzonder koffie’s
DOK koffie 4.30
Karamelsiroop, espresso,
melkschuim en slagroom
Hazelnoot koffie 4.30
Hazelnootsiroop, espresso,
melkschuim, slagroom en nootjes

Thee
Verse muntthee 3.20
met fairtrade honing
Verse gemberthee 3.20
met honing en sinaasappel
Diverse smaken 2.30

Chocolademelk
Hot Tony’s Chocolonely 3.20
Met echte slagroom 0.60

Smoothies, sappen & fris
Smoothies

Taart van Bak’m
en Fermento
Appeltaart 4.00
Ambachtelijke appeltaart met noten
Worteltaart 4.20
Smaakvolle en luchtige aanrader(!)
Vijg amandeltaart 4.20
Heerlijk om te delen…
Kwark limoentaart 4.20
Frisse punt, extra lekker met slagroom
Wisselende seizoenstaart 4.20
Onze medewerkers zijn de kenners!
Met echte slagroom 0.60

Tropical Mango 6.00
Love Rasberry 6.00

Sappen
Verse jus d’orange 3.50
Appelsap Schulp 3.20
Appel-vlierbes Schulp 3.20
Perensap Schulp 3.20
Tomatensap Schulp 3.00

Zuiveldranken
Lekker erbij
Scones per stuk 2.50
met slagroom en
rabarber aardbeien jam
Ambachtelijke saucijzenbroodje 3.95

Melk 2.30
Karnemelk 2.30
Fristi 2.60
Chocomel 2.60
Karne-jus 3.30

Frisdranken
Coca Cola/Cola Zero 2.60
Fanta Sinas, Sprite 2.60
Bitter Lemon/Tonic 2.60
Ice Tea (Walden Bio) 3.00
Rivella 2.80
Spa blauw of rood 2.40
Spa blauw of rood (groot) 4.75
Limonade 1.00
Kan Limonade 4.50

Mogelijk op afspraak,
vanaf 2 personen
22.50 per persoon

Voor onze jongste gasten
Poffertjes 5.50
met roomboter en poedersuiker
Tosti ham en/of kaas 6.00
Portie bio friet 3.50
Boerderijs
met ketchup of mayo
biologisch
ruime keuze
Bitterbal per stuk 1.00

Bijzondere bieren
Sancti Adalberti Triple (7,5%) of Dubbel (6,5%) 4.30
Biologische, lokale en smaakvolle abdijbieren.
Prael Weizen (5,4%) of Bitterblond (6,7%) 4.30
Bij de Prael brouwerij in Amsterdam werken mensen
met een psychiatrische achtergrond volop mee.
Gulpener Korenwolf (5%) 4.30
Deze viergranen sensatie is ideaal voor de
biologische bierdrinker!
Alkmaars Ruys (4,7%) 4.30
Fruitige IPA, licht troebel en bijzonder in smaak.

tapbieren:
Biologische Gulpener 2.95
Gulpener Seizoensbier 4.20
Fles van het moment

Alcoholvrije bieren
Bijzondere hapjes

High tea

Wijnen & bieren

Portie bio friet 3.75
met ketchup of mayo
Nacho’s 8.50
Gesmolten kaas | creme fraiche |
guacamole
Portie bitterballen (6st) 6.00
Oesterzwambitterbal per stuk 1.00
DOK’s smulplank 12,50
(vanaf 2 personen) broodjes
smeersels en nog meer lekkers

Radler 0.0 3.50
Jopen NON IPA 4.30
Budels 0.0 3.50

Huisgemaakte Cocktails
Aperol Spritz 6.50
Frisse sinaasappelsmaak
met Prosecco
Limoncello Spritz 6.50
Limoncello | bruiswater | prosecco |
munt | limoen

Wijnen

Wit glas/fles
Paparuda Chardonnay 3.95/18.50
Pasquiers Sauvignon blanc 3.95/18.50
Rood glas/fles
Paparuda Merlot 3.95/18.50
Pasquiers Shiraz 3.95/18.50
Rosé wijn glas/fles
Pasquiers Grenache 3.95/18.50

