
Wasabi garnalen

Kippenvleugels .............................7,50
Spareribs ......................................9,50

Varkenshaasmedaillons ........ 10,50...17,75

Old Niekarkse
Courant
 eetcafÉ

* Onze gerechten worden 
geserveerd met frites of  

gebakken aardappelen  
en een frisse salade.

Salades worden 
geserveerd  

met brood en boter

Kindermenu
Kroket / Frikandel / Kipnuggets ...7,00

 

Kindermenu’s worden geserveerd 

met friet, mayonaise en appelmoes 

en zijn voor kinderen tot 12 jaar.

zoz 
voor 
lunch

Plein 4, Nijkerk
033 - 246 41 22

www.oldniekark.nl

 Klein normaal

Plank plattelandsbrood met kruidenboter en aioli ...............4,75
Uiensoep met tijm, kaas en croutons  ........................ 3,00 .....5,50
Tomatensoep met pestoroom  .................................. 3,00 .....5,50
Rundercarpaccio met zongedroogde tomaatjes,  

pesto, Parmezaanse kaas en rucola ................................10,75
Rundercarpaccio XL met zongedroogde tomaatjes,  

pesto, Parmezaanse kaas en rucola ................................19,50
Visplateau garnalenkroketje, gerookte zalm, Hollandse 

garnalen, krabsalade, cocktailsaus en toast ................................12,75

Hoofdgerechten
Biefstuk met pepersaus, geserveerd met  

roerbakgroenten* .................................................11,25 ...19,75
Ossenhaaspuntjes  

geserveerd met roerbakgroenten* ..................... 12,25 ...20,75
Spareribs Old Niekark (licht pittig)* ..........................11,25 ...18,75
Spareribs Smokey (lekker zoet, licht gerookt)*..........11,25 ...18,75
Huisgemarineerde kippendijenspies met satésaus,  

kroepoek en gebakken uitjes* .............................. 9,75 ...16,75
Varkensschnitzel met champignonroomsaus*

 met paddenstoelenjus*
 .......................15,75

 
  Ravioli gevuld met spinazie en ricotta, geserveerd  

in roomsaus met cashewnoten*  ....................... 9,50 ...16,25

Salades
Salade biefstukpuntjes in ketjap gebakken met  

paddenstoelen en ui  ............................................. 9,75 ...16,75
Salade gegrilde groenten met geroosterde 

sojaboontjes en tomatendressing  ..................... 9,75 ...16,75
Salade gerookte zalm met komkommer, ui,  

kappertjes en yoghurtdressing ............................ 9,75 ...16,75
Salade geitenkaas met geroosterde paprika,  

zongedroogde tomaatjes en spek .......................... 9,75 ...16,75
Caesar salade, met warme kip in een krokant jasje 

gekookt ei, croutons en Parmezaanse kaas ........ 9,75 ...16,75

Voorgerechten

Er is altijd 
iets te doen 

bij Old 
Niekark, van 
tapasavond 
tot pub quiz!

kijk op 
facebook 
voor alle 

data

Flammkuchen 
per stuk 8,25

* Spek, ui en kaas
 

* Zalm, pesto, rucola, bosui en pijnboompitjes
* Serranoham, champignons, ui, rucola en geitenkaas
* Pulled chicken, pepers en kaas
* Pikant gekruid gehakt en kaas
* Chorizo, mozzarella, paprika en uiDINER 17.00 - 21.00 UUR

Tapas
Hollandse garnalenkroketjes ....6,75
Plankje brood met kruidenboter  

en aïoli  ................................3,00
 .7,25

Gefrituurde inktvisringen  
met aïoli .................................3,75

Gepaneerde mosselen ................5,25
Gehaktballetjes in pikante  

tomatensaus ...........................7,25

Portie olijven  ...........................5,25
Varkenshaaspuntjes met  

ui en paprika in een 
warme knoflooksaus..............5,75

Gekruide aardappelpartjes  
met chili-mayo  ...................4,75

Dadels omwikkeld met spek ......4,25
Dichtgevouwen pasteitje  

gevuld met geitenkaas  ......6,25
Plankje met serranoham,  

fuet, manchego en olijven 
 

..... 8,25
Kabeljauwkroketjes ...................6,75
Kip Yakitori ................................5,00

 .........................6,50

In ketjap en honing gemari- 
neerde champignons  ..........5,00

Mini loempiaatjes kip  
of groenten .............................5,00

Gefrituurde uienringen  
met bbq-saus  ......................3,75

Wrap met gerookte zalm en 
roomkaas ................................6,75

Gekruide ossenhaaspuntjes .......7,25
Tortillachips met gekruid gehakt  

en kaas uit de oven ................6,75
Tortillachips met kip, jalapeño-

pepers en kaas uit de oven ....6,75
Champignons gevuld met gehakt, 

gegratineerd met kaas en een 
 ................6,75

Wrap met gerookte kip, tomaat, 
sla en bbq-saus  ...................... 6,75

Huisgemarineerde  
varkensribbetjes ....................7,75

Tortillachips met guacamole  
en salsasaus  .......................3,75

Pittige kippenvleugeltjes  
piri-piri ...................................7,75

Desserts Ons ijs is bereid 
door ijssalon

H O L L A N D

P R E M I U M  Q U A L I T Y

D A I R Y
‘IJSCOOTJE’

Café Frappé Frangelico  ......6,75
Dame blanche 3 bollen vanille ijs met chocoladesaus en slagroom ..............6,75
Aardbeien cheesecake met citroen sorbetijs en slagroom ...............................7,75
Kinderijsje 2 bollen vanille ijs met smarties en slagroom ............................4,25
Coupe Old Niekark vanille ijs met verse jus d’orange en slagroom ..............6,75

 


