AFHAAL- DRIVE-IN- EN BEZORGMENU

Voorgerechten

Hoofdgerechten

DEENSE BIRKE 4,25
kruidenmayonaise

CARPACCIO MAALTIJD 16,00
truffelmayonaise - parmezaanse
kaas - pijnboompitten - croutons rucola - cherrytomaat - eventueel
met eendenlever (+5,00)

ROMAIN TOMATENSOEP 4,50
room - kruidenolie
THOM KHA KAI SOEP 4,50
kokosmelk - citroengras kippenbouillon - taugé - gerookte
kipfilet
GRAVED LAX 11,00
deens gemarineerde zalm mosterd/dille ijs
CAESAR DE KONING 9,50
krokante kip of gerookte kip - frisse
salade - bacon - parmezaanse kaas cherrytomaat - pijnboompitten knoflooksaus
GEITENKAAS 9,50
frisse salade - cherrytomaat - noten
- dressing
CARPACCIO 9,50
truffelmayonaise - parmezaanse
kaas - pijnboompitten - croutons rucola - cherrytomaat - eventueel
met eendenlever (+5,00)
STEAK TARTAAR 9,50
onze koninklijke tartaarsaus amsterdams zuur - kwartel ei kletskop van parmezaan - eventueel
met eendenlever (+5,00)

GRAVED LAX MAALTIJD 18,50
deens gemarineerde zalm mosterd/dille ijs
CAESAR SALADE MAALTIJD 15,00
krokante kip of gerookte kip bacon - parmezaanse kaas cherrytomaat - pijnboompitten knoflooksaus
GEITENKAAS MAALTIJD 14,00
cherrytomaat - noten - dressing
ZALMFILET 16,50
venkel - zongedroogde tomaten basilicumsaus
CANNELONI 17,50
ricotta - zongedroogde tomaten spinazie - tomatensaus parmezaanse kaas
RISOTTO 13,50
paddenstoelen - rucola parmezaanze kaas - truffelolie
SUCADE 15,00
rundersucade - langzaam gegaard groententaartje - eigen jus
SATÉ 13,50
varkenshaas of kippendijen huisgemarineerd - atjar - kroepoek satésaus

deze gerechten zijn of kunnen
vegetarisch besteld worden

SPARERIBS 19,50
pikant gemarineerd - langzaam
gegaard - koolsla

BURGER KING 12,50
100% angus - briochebrood met
sesam - bbq-saus - lollo bianco augurk - tomaat - rode ui - bacon eventueel met cheddar
al onze hoofdgerechten worden
geserveerd met frieten, frietsaus
en salade

Kindermenu
FRIETJES MET SNACK, KEUZE UIT…
6,50
frikandel - kaassoufflé - kipnuggets visticks

Desserts
CHOCOLADE MOUSSE 6,50
TIRAMISU 6,50
NEW YORK CHEESECAKE 6,50
KINDERIJSJE PUNKI 3,00

Blikjes drinken
coca cola 2,50
coca cola zero 2,50
fanta 2,50
7 up 2,50
lipton Ice tea sparkeling 2,50
spa rood 2,50
red bull 3,50

Flessen wijn
wit
finca sauvignon blanc 12,50
casa silva family 14,50
calusari pinot grigio 15,50
rosé
finca rosé tempranillo 12,50
mad rosé by camparnaud 15,50
rood
finca tempranillo 13,50
nero d’avola 14,50
calusari merlot 15,50

AFHAAL- DRIVE-IN- EN BEZORGMENU
Lieve gast,
Door het coronavirus waren wij genoodzaakt ons restaurant te sluiten. Om u thuis toch te laten genieten van al het lekkers wat
de Koning te bieden heeft is er DE KONING THUIS.
Wij hebben voor de periode dat wij gesloten zijn een Afhaal- Drive-in- en Bezorgmenu samengesteld.
Hoe bestellen:
U kunt uw bestelling dagelijks vanaf 11.30 uur tot 19.30 uur ons telefonisch of per app aan ons doorgeven.
Tel: 0317-612085
App: 06-17284728
Afhalen - Drive-In - Bezorgen:
ONZE VOORKEUR GAAT UIT DAT U DE MAALTIJD BIJ ONS AFHAALT. Dit om de drukte beter aan te kunnen.
AFHALEN: tussen 17.00 - 20.00 uur
Nadat u uw bestelling heeft gedaan kunt u bij ons de bestelling ophalen. U kunt uw betaling bij ons bij voorkeur met pin
voldoen. Bij grote drukte vragen wij onze gasten op het (verwarmde)terras te wachten.
DRIVE-IN: tussen 17.00 - 20.00 uur
Mocht u bij het afhalen niet in contact willen komen met andere gasten hebben wij DE KONING DRIVE-IN, u parkeert uw auto op
de aangewezen parkeerplaats en wij brengen de bestelling naar uw auto. Wij kunnen de betaling met mobiele pin bij uw auto
afrekenen.
BEZORGEN: tussen 17.00 - 20.00 uur
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de bestelling af te halen kunnen wij deze ook bezorgen. Wij brengen hiervoor
bezorgkosten in rekening. De betaling geschied door middel van een tikkie. Als de betaling bij ons binnen is komen wij de
bestelling bij u bezorgen. Voor bezorgen hanteren we een minimale besteding van €30,Rhenen: €2,50
Elst-Achterberg: €5,Wageningen-Kesteren-Lienden-Opheusden: €7,50
Veenendaal-Amerongen-Doorn: €10,-

U ONTVANGT BIJ UW BESTELLING EEN LEUKE ATTENTIE (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

