


Wijnand Scherphuis 
x

 Bas van Beers 
presenteren met veel liefde en trots hun nieuwe concept

van de smaaktoppers; Hotel Giethoorn. 
 

Een plek waar kennis, passie en echt
culinair genieten tot elkaar zijn gekomen.

Wij hopen dat onze gasten zich hier
welkom en ontzorgt voelen.

 
Even de omgeving ontdekken?

Huur een boot of fiets!
Vraag onze bediening naar meer info

of kijk achter in de kaart!

Graag tot ziens!

Bas & Wijnand



Lunchkaart

Gerookte zalm
gerookte zalm, kappertjes
rode ui en limoenmayonaise.

Carpaccio Giethoorn
van rundermuis met peperkorst,
oude kaas, pittenmix en truffelmayonaise.

Brie
lauw/warme brie met walnoten en honing.

12 uurtje
keuze soep; tomaten- of mosterdsoep
keuze broodje; zalm of carpaccio
en een broodje met kroket en mosterd.

Uitsmijter
drie spiegeleieren met ham en/of kaas.

Kroketten
twee bourgondische kroketten met mosterd.

Broodjes

Salades
Gerookte zalm
salade met gerookte zalm, kappertjes
rode ui en limoenmayonaise.

Carpaccio Giethoorn
salade met carpaccio van rundermuis met
peperkorst, oude kaas, pittenmix en
truffelmayonaise.

Brie
salade met lauw/warme brie met walnoten
en honing.

Soepen
Tomato pleasure
soep van verse tomaten met groenten,
kruiden en crème fraiche.

Goudklompje
lichtpittige soep van Zwolse mosterd en
room. 

10,50

10,50

8,50

12,50

7,50

8,50

14,50

14,50

14,50

5,50

6,50



Te bestellen tussen 17:00 uur en 21:00 uur.

Broodplankje
met aioli, pesto en kruidenboter.

5,50

Dinerkaart

Starter

Voorgerechten
Bon salmon
bonbon van gerookte zalm met veldsla,
rode ui, appel en limoenmayonaise.

Carpaccio Giethoorn
van rundermuis met peperkorst,
oude kaas, pittenmix en truffelmayonaise.

Veggie spring!
vegetarische loempia met noodles,
groentemix en chilisaus.

Soepen
Tomato pleasure
soep van verse tomaten met groenten,
kruiden en crème fraiche.

Goudklompje
lichtpittige soep van Zwolse mosterd en
room. 

Wist je dat ?
 

Je ook bootjes kan huren
bij Hotel Giethoorn?

 
Op nog geen 3 minuten

lopen ligt onze boatrental!
 

10,50

10,50

10,50

5,50

6,50



Mooi Oldemarkt

Bij Sem
Hoofdgerechten

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd
met appelcompote en patatas bravas

Beef
malse biefstuk met verse grove groenten
en gepofte knoflookjus.

Schnitzel
krokant gebakken schnitzel met  
paddenstoelen roomsaus. 

Salmon
gebakken zalm met grove groenten
en witte wijn dillesaus.

Juf Tok
gemarineerde kippendijen met seroendeng,
cassave en satésaus.

Ribke
in eigen marinade, langzaam gegaarde
spareribs met twee koude sauzen. 

Veggie pie
vega bladerdeeg taartje met spinazie,
ricotta en geitenkaas.

Desserts
Crème brûlée
zacht, romige vanille custard met gebrande
suiker en sorbet ijs.

Mudster
smeuïg chocolade taartje met vanille room
ijs en karamelsaus.

Dame blanche
3 bollen vanille room ijs met warme
chocolade saus en slagroom.

Tutti Frutti
vers fruit mix met sorbet ijs.

24,50

18,50

22,50

18,50

19,50

17,50

6,50

6,50

6,50

6,50



Mooi Oldemarkt

Bij Sem

Kinderkaart
Spareribs
Kleine portie spareribs met friet, salade en
appelmoes.

Kipsaté 
Kleine portie kipsaté van kippendijen vlees
met friet, salade en appelmoes.

Zalm
Kleine portie zalm met friet, salade en
appelmoes.

Friet met snack
geserveerd met appelmoes en salade.
Keuze uit; frikandel, kroket of kaasstengels.

Borrel
Nacho's
nacho chips met kaas uit de oven met
crème fraiche, guacamole en chilisaus.

Kaasstengels 
8 stuks met chilisaus.

Vlammetjes
8 stuks met chilisaus.

Bitterballen
8 stuks met mayonaise en mosterd.

Bittergarnituur
mix van 10 verschillende snackjes met
mayonaise en curry.

Wist je dat ?
 

Hotel Giethoorn een
trots samenwerking is
van de Smaaktoppers

en Koning Te Rijk!
 

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

7,50

7,50

7,50

7,50



Maandag tot en met zondag 
Van 10:00 uur  tot 20:00 uur.
Bootje / fiets huren? 
Mail naar post@restaurant-giethoorn.nl
of vraag het aan één van onze medewerkers.

4 persoons sloep voor 2 uur € 35,00.
4 persoons sloep gehele dag € 110,00.

8 persoons sloep voor 2 uur € 55,00.
8 persoons sloep gehele dag € 130,00.

12 persoon sloep voor 2 uur € 75,00.
12 persoons sloep gehele dag € 150,00.

Prijzen van de rondvaarten is inclusief
koffie/thee vooraf.

Rondvaart kinderen
vanaf 0 tot 3 jaar gratis.

Rondvaart kinderen vanaf 3 t/m 12 jaar
€ 8,00 per persoon.

Rondvaart voor 1,5 uur vanaf 12 jaar
€12,50 per persoon.

Picknick Lunch € 12,50 per persoon.
Picknick Borrel € 14,50 per persoon.
Picknick Kinderen tot 6 jaar € 8,00 per persoon.

*borg picknick manden €30,00 per mand.

Voor de echte sportievelingen onder ons
verhuren wij ook fietsen 
€10,00 per fiets per dag .

Restaurant Heerlijkheid
Bultweg 25, De Bult.

www.restaurantheerlijkheid.nl
 
 
 

Restaurant Bij Sem
Kruisstraat 88, Oldemarkt

www.bijsem.nl
 

Ondek de omgeving

Boat rental

Rondvaart

Sloepen

Picknick op het water

Iets sportiever?




