
BROODPLANKJE (v)
Kruidenboter, aioli en pimento 

WARM KAAS-UI STOKBROOD (v)
Aioli en tomatensalsa

CARPACCIO 
Parmezaase kaas, rucola, pijnboompitten, 
gemarineerde cherrytomaatjes en pesto

SPICY BLACK TIGER GAMBA’S
Gepeld en met een spicy twist 

HUISGEROOKTE ZALM
Mesclun salade en lemon pepper mayonaise

GEFRITUURDE UIENRINGEN (v)
Chilisaus

SOEP SPECIAL (v)
Vraag een medewerker

VOORGERECHTEN

diner

Gerechten met een (v) zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch worden geserveerd.Gerechten met een (v) zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch worden geserveerd.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier graag rekening mee.Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier graag rekening mee.

DINER

OSSENHAAS BIEFSTUK
Gebakken champignons, ui en
peperroomsaus

SUKADE
Langzaam gegaard met uienchutney

HUISGEROOKTE ZALM
Groene asperges en Hollandaisesaus

BOEREN SCHNITZEL
Gebakken champignons en ui

TRUFFELRISOTTO
Gemengde paddenstoelen

5,50

 6,75

11,50 

10,50

9,50

7,50
 
 

5,00

SPECIAL

SPARERIBS
Chilisaus en knoflooksausChilisaus en knoflooksaus

Onze huisgemaakte fall of the bone ribsOnze huisgemaakte fall of the bone ribs
worden met zorg en passie bereid. Wijworden met zorg en passie bereid. Wij
werken uitsluitend met producten vanwerken uitsluitend met producten van
de beste kwaliteit.de beste kwaliteit.

22,50

23,50

22,50

21,50

18,50

17,50

DESSERT

GRIESMEELPUDDING
Rode bessensaus 

DAME BLANCHE
Vanille roomijs, chocoladesaus en slagroom

TIRAMISU
Chocolade noisette

AFFOGATO
Vanille roomijs met een shot espresso

6,50

6,50

6,50

 
5,00

VOOR DE MINI PIERTJES

FRIETJES 
Frikandel of kroket en saus

MINI COMBI
Mini pizza’s en frietjes met saus 

SCHATKIST IJSJE

6,50 

6,50
 

3,00

TIP VANTIP VAN
DE CHEF!DE CHEF!

HOOFDGERECHTEN
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met 
gebakken aardappelen, boerenfriet, verse
groenten en een frisse salade.

Pier16 is het unieke restaurant
gelegen aan het Ketelmeer. 

Wij bieden dé perfecte uitvalsbasis voor een geweldig
personeelsfeest. In samenwerking met diverse partijen

verzorgen wij de leukste activiteiten op het strand, gevolgd 
door een feest in het restaurant.

Tevens is het bij uitstek geschikt voor een prachtige
bruiloft. Trouw op het strand, kom heerlijk dineren en geef 

een onvergetelijk feest.

Geserveerd met gebakken aardappelen,Geserveerd met gebakken aardappelen,
boerenfriet, verse groenten en een frisse salade.boerenfriet, verse groenten en een frisse salade.


