
Onderstaande hoofdgerechten serveren we met verse huisgemaakte frieten. 
We voegen niets kunstmatigs toe, dus onze patat smaakt naar echte aardappels!

RESERVEREN

Via onze website is het 
supermakkelijk reserveren!

WWW.DEKNIJP.COM

BUCATINI-PASTA MET GEKONFIJTE KIP   16.50 
geserveerd met chili, basilicum en Parmezaanse kaas

TRUFFELRISOTTO 17.50
met Parmezaanse kaas en geraspte zwarte truffel 

SALADE MET HUISGEMAAKTE  14.50
BITTERBALLEN VAN OUDE KAAS 
geserveerd met vijg, gemarineerde appel,  
Old Amsterdam, geroosterde hazelnoot en  
dressing van mosterd en walnoot  

KNIJPBOL (200 gram)  5.00
Door Bakkerij Van der Grijn gebakken broodbol  
van zuurdesem met olie en smeersel

ZALM OP AZIATISCHE WIJZE 12.50
Gepekelde zalm, sushi-rijst, nori, wakame, ingelegde  
gember, radijs en crème van gepofte sjalot en bieslook

OUDERWETS LEKKERE, GOEDGEVULDE UIENSOEP 7.50
op basis van runderbouillon met kaascroutons  
van zuurdesembrood 

WILDE ARGENTIJNSE GAMBA’S 12.75
met tomatencompote, selderij en mierikswortelcrème

RUNDERCARPACCIO 10.00
met kletskop van Parmezaan, mosterdmayonaise,  
pijnboompitjes, uitgebakken spekjes en vinaigrette  
van groene kruiden

VITELLO TONATO 12.50
Terrine van langzaam gegaard kalfsvlees en  
crème van tonijn met gefrituurde kappertjes,  
kapperappeltjes, rucola en kaaskoekjes 

ROOMZACHTE BURRATA VAN BUFFELMELK 11.50
met gegrilde courgette, geroosterde pastinaak,  
kerrie-vinaigrette, waterkers en chips van pastinaak

GEGRILDE TONIJN 22.50
met krokante bloemkool, haricots verts, zwarte bonen,  
rode peper en saus van gerookte boter en soja

TWEE IN ROOMBOTER GEBAKKEN SLIPTONGETJES 16.00
geserveerd met remouladesaus en frisse salade

VEGETARISCHE QUICHE 17.50
van bospaddenstoelen, spinazie en geroosterde  
pompoen met een paddenstoelensaus

ZUID-AMERIKAANSE BIEFSTUK 17.75
één euro per supplement: 
- pepersaus,  
- gebakken champignons
- gebakken uien 
- kruidenboter 

GOEDGEVULDE SATÉSPIES  16.75
van gemarineerde varkenshaas, geserveerd  
met kroepoek, atjar en pittige pindasaus

LAMSSCHENKELTJE MET COUSCOUS 19.50
geserveerd met mint, zoete aardappel,  
crème van aubergine en jus van ras el hanout 

MALSE, MEDIUM-RARE GESERVEERDE  19.50
RUNDERBAVETTE 
met geroosterde schorseneren, champignons,  
zilverui en jus van draadjesvlees 

RIJSTTAFEL “DE KNIJP” VOOR ÉÉN PERSOON 19.50
Yakatori van ossenhaas, krokant buikspek,  
babi ketjap, geroosterde paksoi, witte rijst,  
seroengdeng en komkommersalade 

HOOFDGERECHTENVOORGERECHTEN
SALADE 

PASTA, RISOTTO,

ZoDiWo-actie
Voor de varkenshaassaté (normaal 16.75) en de 

Zuid-Amerikaanse biefstuk (normaal 17.75) betaal  
je op ZONDAG, DINSDAG en WOENSDAG slechts

KINDERSCHOTEL
Onze kleine bezoekers tot 12 jaar kunnen kiezen  
uit een visstick, bitterballen, frikandelletjes of een  
hamburger (zonder broodje), geserveerd met verse  
frieten en natuurlijk mayonaise en appelmoes 6.00 

KINDERIJSJE 3.75 
Twee bollen ijs met slagroom

DESSERTS DESSERTS
APPELKRUIMEL & CRÈME BRÛLÉE

Taartje van appel, boerenjongens 
en kruim geserveerd met  

crème brûlée en kaneel-ijs 

 8.50

WINTERS FRUITDESSERT
Compote van appel, peer, sinaasappel, mandarijn 
en mango met amandelcrème, geserveerd met 

vanille-ijs en ijs van amarenenkersen 

 8.00

SOESJES GEVULD 
MET GELE ROOM 

afgemaakt met karamel 
en chocolade met koffie-ijs 

 8.50

GROTE TOET 
VOOR 2 PERSONEN 

Een verrukkelijke proeverij  
van onze zoete desserts

15.50 

KAASPLANKJE
met vier internationale kazen 
geserveerd met appelstroop  

en vijgenbrood

 10.00

REKENING
Per tafel of groep hanteren wij 

één rekening. Indien u apart wilt 
afrekenen, dient u dat vooraf aan ons 

kenbaar te maken. U kunt bij ons 
betalen met Pin, Visa en Mastercard 

en we accepteren cash. 14.50

Alle desserts worden 
in eigen keuken bereid. Ons  

ambachtelijke ijs is afkomstig van 
IJsboerderij Middelbroeck 

VOORGERECHT
GRIEKS PITABROODJE MET RUNDER RIB-EYE 13.50 
geserveerd met hangop, rode ui, bosui, limoen,  
chili en ingelegde komkommer

KROKANTE TACO MET TONIJN 13.50
Gefrituurde mais tortilla met miso, rode peperolie,  
grapefruit, avocado, geroosterde tonijn, sesam en  
mayonaise van oregano en limoen 

HOOFDGERECHT
CHATEAUBRIAND 24.50 per persoon
voor twee personen (± 400 gram)  
Het meest heerlijke, botermalse stukje van de koe,  
geserveerd met zilverui, spekjes, knoflook,  
paddenstoeltjes, peterselie, geroosterde aardappels  
en huisgemaakte vleesjus

HAMBURGER VAN WAGYU EN BLACK ANGUS 19.50
met kropsla, uienjam, Gruyère, augurk en truffel,  
uiteraard geserveerd op een knapperig brioche broodje 

 Onze luxe specialiteit
 VOOR DE F I JNPROEVER

PORTIE VERSE GROENTEN  4.50
PORTIE FRISSE GROENE SALADE   4.50
EXTRA PORTIE VERSE FRIETEN  2.50 
EXTRA PORTIE DINERSAUS  1.00


