
Warme dranken 
 
 
Koffie of thee  Twee vijfentwintig 

Espresso  Eén vijfennegentig 

Dubbele espresso  Drie vijftig 

Cappuccino  Twee vijftig 

Verse munt thee  Drie euro 

Latte Macchiato  Drie euro 

Warme chocolademelk, melk of puur   Drie vijftig 

Irish Coffee/ Italian Coffee/ Spanish Coffee/ French Coffee  Vanaf  Zeven euro 

 
 
 

Lekker bij de koffie 

Gebak van de dag  Twee vijfenzeventig 

Veluws appelgebak (koud of warm)   Twee vijftig 

Vlaai   Twee vijftig 

Tipje slagroom   Vijftig cent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 

 
 
 

 



De bar 

Pepsi, flesje 20cl   Twee vijftig 

Pepsi Light, flesje 20cl  Twee vijftig 

Sisi, flesje 20cl  Twee vijftig 

7-Up, flesje 20cl  Twee vijftig 

Bitter lemon , flesje 20cl  Twee vijftig 

Tonic, flesje 20cl  Twee vijftig 

Cassis, flesje 20cl  Twee vijftig 

Dubbelfrisss, flesje 20cl  Twee vijftig 

Rivella, flesje 20cl  Twee vijftig 

Lipton Ice Tea, flesje 20cl  Twee vijftig 

Lipton Ice Tea Green, flesje 20cl  Twee vijftig 

Cristal Clear, flesje 20cl  Twee vijftig 

Sourcy sparkling of still, flesje 20cl  Twee vijftig 

Verse jus d’orange klein   Twee vijfennegentig  

Verse jus d’orange groot  Vijf euro 

Appelsap, flesje 20cl  Twee vijftig  

Druivensap, flesje 20cl  Twee vijftig 

Tomatensap, flesje 20cl  Twee vijftig 

Fristi, flesje 20cl  Twee vijftig 

Chocomelk koud, flesje 20cl  Twee vijftig 

Melk of karnemelk  Eén vijfenzeventig 

Ranja  Eén euro 

   
 

Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 
  



Alcoholische dranken   

Amstel bier van de tap vanaf Twee vijftien 

Heineken Ice Cold van de tap ( 25 cl)  Twee vijfenvijftig 

Amstel malt  Twee vijfenzestig 

Amstel Bock (seizoen gebonden)   Twee vijfenzestig 

Duvel  Drie twintig 

Palm  Twee vijfenzestig 

Wieckse witte  Twee vijfenzestig 

Affligem blond, triple of  dubbel  Drie vijfenzeventig 

Diverse jenevers vanaf  Twee veertig 

Hollandse likeuren vanaf   Drie vijftig 

Buitenlands gedestilleerd vanaf Vier vijftig 

Huiswijn (rood, rosé, wit zoet, wit droog)  per glas   Drie vijftig 
 

 

 

 

Bittergarnituren 

Portie bitterballen (10 stuks)  Zes euro 

Portie gemengd (10 stuks)  Vijf euro 

Portie kaas  Vijf euro 

Portie worst  Vijf euro 

Plankje brood met kruidenboter, Aioli, olijfolie en zeezout  Drie vijftig 

. 
 
 
 

 
Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 

 
 
 



Mousserende wijnen   
Val d´Oca – Prosecco D.O.C. – Treviso – Frizzante 
Italië/ Veneto/Prosecco 
Semi-mousserende wijn gemaakt van Glera-druiven uit Valdobbiadene. Aroma’s 
van fruit en veldbloemen. Romige afdronk. 
 

 Vijfentwinting euro 

Fles Charlemagne, magnumfles 1,5 liter 
Licht mousserende zoete witte wijn. 

 Tweeëndertig  vijftig 

 

Huiswijnen wit   
Montgolfier  – IGP Pay’s d’Óc – Sauvignon Blanc  
Frankrijk/ Languedoc-Roussillon/ IGP d’Oc 
Lekkere rijpe en exotische Sauvignon blanc. 
De wijnen hebben heerlijk tropisch fruit, met aroma's van passievrucht en guave.  
Exotisch fruit, peer, meloen, honing, pruimen, verleidelijk, frisheid, zuren, lichtvoetig, 
een goede lengte, zacht en toegankelijk. 
 

 Drie  vijftig /  
Negentien  vijftig 

Montgolfier – IGP Pay’s d’Óc – Chardonnay  
Frankrijk/ Languedoc-Roussillon/ IGP d’Oc 
 In de neus een fris aroma van honing, verse amandelen en een klein pepertje. Een 
volle ronde Chardonnay met een fijne afdronk. 
 

 Drie vijftig /  
Negentien vijftig 

Reinhardt Fuchs – Tolltraum – Weisswein  
Duitsland/ Pfalz 
Deze wijn is gemaakt van witte druiven en heeft een aangename geur van rijpe 
appel. De smaak is fruitig en zacht met een licht zoetje en fruitige aroma's. 
 

 Drie vijftig /  
Negentien vijftig 

   

Huiswijn rosé 

Montgolfier – IGP Pay’s d’Óc – Syrah Rosé 
Frankrijk/ Languedoc-Roussillon/ IGP d’Oc 
Deze wijn heeft een mooie solide en briljante kleur en is qua geur prima in balans. 
Een perfecte harmonie tussen fruitige aroma’s van frambozen en frisse viooltjes. De 
smaak is soepel en fruitig. 

  
Drie vijftig /  

Negentien vijftig 



Huiswijnen rood 

Montgolfier  – IGP Pay’s d’Óc / Cabernet Sauvignon / rood 
Frankrijk/ Languedoc-Roussillon/ IGP d’Oc 
Door een korte gisting op vrij lage temperatuur wordt een heerlijke fruitige versie 
van de Cabernet sauvignon gemaakt, soepel en zacht. 
Makkelijk, rode bes, sap, iets zwoel, rond en zacht, lekkere stevigheid, breed, 
redelijke stevigheid, aantrekkelijk, lekker rijp rood fruit, rijk en krachtig. 
 

  
Drie vijftig /  

Negentien vijftig 

Montgolfier  – IGP Pay’s d’Óc – Merlot rood 
Frankrijk/ Languedoc-Roussillon/ IGP d’Oc 
Deze rode wijn met middellange afdronk heeft een aantrekkelijke aroma van vanille 
en pruimen. De paarse kleur van deze wijn zorgt voor een soepele smaak met veel 
zwart fruit. 
 

 Drie vijftig /  
Negentien vijftig 

 

Rode Wijnen  
Dos Camelidos – Reserva – Carmenère –                                                  Vijfentwinting euro 
Colchagua Valley / Chili/Colchagua Vally 
Briljante, helderrode wijn met veel aroma's van rood fruit.  
Een heerlijk glas wijn met veel fruitaroma's en mooi afgeronde tannines.  
Het is een soepele, vriendelijke en tikje romige wijn met een mooie afdronk. 

 
 

Dessert Wijn   
Muscatel Dona Dolça – Turis – Valencia - Espana  Drie vijftig 

 
 
 
 
 
 

Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 
 

 

 

 
 



Lunchkaart 
 
Open sandwich van zuurdesembrood, keuze uit wit of bruin   

Sandwich met ham of kaas   Vier vijftig 

Sandwich met rosbief   Vijf vijftig 

Sandwich met filet American, rode ui en een gekookt ei  Zes vijftig 

Sandwich met brie, honing en walnoten (warm of koud)  Zes vijfenzeventig 

Sandwich met warm vlees en satésaus  Zes vijfennegentig 

Sandwich met warme beenham en een frisse mosterdtijm dressing Zes vijfenzeventig 

Sandwich met gerookte zalm, ei, tomaat en bieslookmayonaise Acht vijfenzeventig 

Sandwich met ham, kaas, komkommer, tomaat en ei Vijf vijfenzeventig 

Sandwich met carpaccio, veldsla, Parmezaanse kaas en 
zongedroogde tomaat 
 

Negen vijftig 

Lunch plateau: Mini hamburger, soep naar keuze, rouleau sandwich ham, 
salade en een wrap gerookte zalm. 

Negen vijfenzeventig 

 

Clubsandwich Coelenhage, getoast wit brood met gerookte kip, spek, 
tomaat, komkommer, omelet en mayonaise 
 

 

 

Negen vijfenzeventig 

 
 

 
Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 

 
 
 
 
 



Warme lunch 
 

 
 

Keuze uit wit of bruinbrood   

Boerenomelet gevuld met ham, kaas, prei, champignons,ui en paprika  
 

  Zeven vijfentwintig 

Uitsmijter ham of kaas of ham en kaas  Zeven vijfentwintig 

Uitsmijter rosbief   Zeven vijftig 

Uitsmijter Coelenhage met ham, groenten, kaas, tomaat, prei en 
champignons 
 

 Zeven vijfenzeventig 

Italiaanse sandwich met salami, ui, champignons, paprika en  
oude kaas 
 

 Zeven vijfennegentig 

Twee grootmoeders kroketten met brood   Zes vijftig 

Hamburger Coelenhage, verse rundvleeshamburger met  
Cheddar kaas en frites 
 

Negen vijfennegentig 

  Sandwich Pulled Pork met paprika, rode ui en knoflooksaus  Zeven vijfennegentig 
 
 

Pannenkoeken 
 

Pannenkoek naturel   Negen euro  

Pannenkoek met appel   Negen vijftig 

Pannenkoek met spek  Negen vijfenzeventig 

 
 
 

Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 
 



Voorgerechten 
 

 

Flammkuchen met Parmaham, rode ui, paprika en heksenkaas 
 

Acht  vijfenzeventig 

Salade van gerookte tamme eend met steranijs dressing en walnoten 
 

Negen vijftig 

Proeverij bestaande uit huisgerookte zalm, crouton met geitenkaas,  
vitello tonato, ribeye, mosterdsoepje en gemarineerde gamba’s 
 

Negen vijfenzeventig 

Carpaccio geserveerd met rucola sla, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, 
groene pesto en zongedroogde tomaatjes 
 

  Negen negentig 

Lauwwarme a la minute gerookte zalm met limoenmayonaise en bieslook 
 

Negen vijfenzeventig 

Champignon Dordogne met knoflookmayonaise en rucola Acht vijfenzeventig 

 
 

Soepen 
 
Groentesoep met verse groenten           Kleintje         Drie vijfennegentig  Groot      Vier vijfennegentig 

Verse tomatensoep met kip en room     Kleintje         Drie vijfennegentig  Groot      Vier vijfennegentig 

Wezeper mosterdsoep met reepjes       Kleintje          Drie vijfennegentig 

boeren achterham 
 

 Groot           Vijf vijfentwintig 

Broccolisoep met brie                             Kleintje          Drie vijfennegentig 

en bieslookroom                                 
 Groot                      Vijf vijftig 

 

 

 

 
 
 

Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 



 

Maaltijdsalades 
 
Salade van mesclun en wakame met gemarineerde gamba spiesjes, 
pesto en croutons 

Tien vijfenzeventig 
 

Salade geitenkaas, salade met warme geitenkaas, honing, walnoten, 
croutons en balsamico dressing 
 

   Negen vijfenzeventig 

Salade met beefstukreepjes, groene asperges, sesam en chilimayonaise Negen vijfenzeventig 

Originele Ceaser salade met gerookte kip, croutons, ansjovis, gepocheerd 
eitje en Parmezaanse kaas 
 

Negen vijfenzeventig 

Plankje brood met kruidenboter, Aioli, olijfolie en zeezout Drie vijftig 

 

 

Plate Gerechten 
 

Schnitzel geserveerd met frites en rauwkost                                                                          Elf vijftig                                                  

Cordon bleu geserveerd met frites en rauwkost                                                              Twaalf vijftig                                                         

Gepaneerde scholfilet met remouladesaus, frites en rauwkost                                       Negen vijftig                                        

 

 

Gerecht van de week 
 

Zie de tafelbordjes of vraag onze gastvouwen/heren.                                                  Vijftien euro 

 

 

 
Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 



Vegetarische gerechten 
 
 
 

Voorgerecht 
 
Salade geitenkaas, warme geitenkaas, honing, walnoten,                 Negen vijfenzeventig 

croutons en balsamico dressing      

                                                                       

 

Soepen 

 

Groentesoep met verse groenten         Kleintje        Drie  vijfennegentig           Groot    Vier vijfennegentig 

 

Gebonden tomatensoep met room       Kleintje        Drie  vijfennegentig           Groot    Vier vijfennegentig 

 

Wezeper mosterdsoep                         Kleintje        Drie  vijfennegentig            Groot        Vijf vijfentwintig 

 

 
 

Hoofdgerecht 
 

Verse pasta met mozzarella, basilicum en parmezaanse kaas                                                   Veertien vijftig 

 

Champignon Dordogne met knoflookmayonaise en rucola                                                        Veertien vijftig 

 
 
 

 
 

Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 
 
 



 

Proeverij menu voor twee 
of vier of zes of …personen 

 
Negenentwintig vijftig per persoon 

 
                                                 

Voorgerecht 
 
Houten plank voor twee met diverse gerechtjes van vis en vlees 
 
 

Hoofdgerecht 
 
Schaal voor twee met vis en vlees van de dag, aangevuld met groente en aardappelgarnituur 
 
 

Nagerecht 
 
Grand dessert voor twee 

 
 
 
 
 
 

Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 

 
 



 
Hoofdgerechten 
Gegrilde kalfsentrecôte met limoensaus  Negentien vijftig 

Gepocheerde kabeljauwfilet met kreeftensaus    Negentien vijftig 

Huisgemarineerde varkenshaas saté met kroepoek, atjar en ananas Zestien vijftig 

 
Schnitzel Wezep met gebakken ui, champignons en spek                             Achttien vijftig 

Gemarineerde biefstukreepjes met rijst en sojasaus 

 

Zeventien vijfenzeventig 

Mixed grill van gegrilde varkenshaasmedaillon, rundermedaillon, 
kipfilet en spareribs met knoflooksaus 
 

Achtentwintig vijftig 

Gebakken haasbiefstuk met pepersaus                                 200 gram 
                                                                                                                                130 gram 

 

     Zevenentwintig vijftig     
Achttien vijfenzeventig 

In roomboter gebakken zeetong  
 
 

Dagprijs 

Zalm in filodeeg met roergebakken groente en witte wijnsaus 
 

 Negentien vijfenzeventig 

 
 
 

De hoofdgerechten worden geserveerd met frites, salade, warme groente en mayonaise. 
Indien u gebakken aardappelen wenst vraag het onze bediening. 

 
 
 
 

Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 
 
 
 



 
 

Voor onze kleine gasten 
Kindermenu Coelenhage 
Soep naar keuze, torentje van frites en appelmoes met naar 
keuze een kroket, frikadel of kipnuggets en een verrassingsijsje 
 

 Negen vijfennegentig 

Kinderspaghetti met bolognese saus 
 

 Vijf  vijftig 

Kinderpannenkoek (spek, appel, ham/kaas of naturel) 
 

 Vijf  vijftig 

Kinderpatat met mini hamburger  Vijf  vijftig 

 
 

Nagerechten 

Kinderdessert Coelenhage Vijf vijftig 

Trio van fruit met sorbet ijs  
 

Zeven vijftig  

Crème brûlée met vanille roomijs 

 

Zeven vijfenzeventig 

Vanilleroomijs met warm zomerfruit en slagroom Zeven vijfenzeventig 

Warm flensje met vanille roomijs en sinaasappelsaus  Acht vijftig 

Dame Noir chocolade-ijs met witte chocoladesaus  Zes vijftig 

Grand dessert 
 

 Negen vijftig 

 
 
 
 

Voor dieetwensen en allergenen informatie kunt u zich wenden tot de bediening. 
 
 
 



Op zoek naar een origineel cadeau ? 
Dan is onze dinerbon een cadeau om te onthouden  

voor o.a. verjaardagen, jubilea, relaties en feestdagen… 
 

 
 
 

Deze dinerbon is verkrijgbaar in elke gewenste waarde. 
 



JUBILEUMBUFFET 
elke zaterdag 

U kunt onbeperkt genieten van diverse koude en warme gerechten met als afsluiter  
natuurlijk een lekker dessert inclusief onbeperkt consumpties uit het Hollands 

assortiment.  
Aanvang tussen 17.00 uur en 19.00 uur.  

Volwassenen € 25,00 pp  
(kinderen tot en met 12 jaar € 2,00 per levensjaar)  

 
Reserveer tijdig via 038-3761213 of info@coelenhage.nl 

 
 

LIMOUSINE 
Vraag ook eens naar de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden met onze 
stretched limousine als u bij ons te gast bent. Dit is mogelijk vanaf 6 personen en 

afhankelijk van beschikbaarheid.  
 

OPENINGSTIJDEN 
Coelenhage is dagelijks geopend vanaf 09.00 uur.  

Zondags zijn we gesloten.  
 

 

mailto:info@coelenhage.nl

