Spaander’s
Menu

Geachte gast,
Welkom in Spaander! Wij informeren u graag over de rijke historie van dit hotel en
restaurant.
“Het hotel dankt zijn naam aan Leendert Spaander (1855-1955). Vanwege zijn talenkennis
kwam Leendert al vroeg in contact met de vooral buitenlandse schilders. In 1881
kochten hij en zijn vrouw Aaltje Kout een café aan de dijk, met de bedoeling om er een
ontmoetingsplaats van te maken voor kunstenaars uit de hele wereld. Deze bleven vaak
overnachten, het café werd daarom al gauw uitgebreid tot een hotel. Leendert hing alles
aan de wand: de kunst die hij kreeg uit dankbaarheid en de werken van armlastige artiesten
die daarmee hun hotelrekening betaalden. Op deze manier ontstond een indrukwekkende
verzameling schilderijen, die nog steeds verder wordt uitgebreid.”
Onze keuken kenmerkt zich door een focus op de Nederlandse keuken, waarbij wij zoveel
mogelijk gebruik maken van lokale en seizoensgebonden ingrediënten. Wij hopen dat u zult
genieten van zowel onze gerechten, als van de unieke ambiance van Spaander.
Eet smakelijk!

Dear guest,
Welcome in Spaander! We are very proud of the rich historie of this hotel and restaurant.
“This hotel is named after Leendert Spaander (1855-1955). Leendert had made aquaintance
with mainly foreign artists through his language skills. In 1881 him and his wife Aaltje Kout
bought a café on the waterside of the dike and developed a meetingplace for artists from
all over the world. The artists often spend the night so the café soon turned into an hotel.
Leendert appreciated and exhibited all the art people gave him out of gratitude or as payment
for their hotel bill. An impressive collection of paintings arose and is still expanded.”
Our kitchen focuses on Dutch dishes, using local and seasonal ingrediënts as much as
possible. We hope you will both enjoy our dishes as well as the unique interior of Spaander.
Enjoy your meal!

Lunch
(geserveerd van 11.00 tot 17.00 uur – served from 11.00 ‘till 17.00 hours)

Sandwich met gegrilde groenten, kruidensla en spread van aubergine 9.50
Sandwich with grilled vegetables, herb salad and eggplant spread
Clubsandwich met gerookte zalm, geserveerd met friet 13.50
Club sandwich with smoked salmon, served with fries
Clubsandwich met kip, geserveerd met friet 12.50
Club sandwich with chicken, served with fries
Diverse uitsmijters / ham/ kaas/ bacon 9.95
Various fried eggs / ham / cheese / bacon
2 rundvlees kroketten met landbrood 9.50
2 beef croquettes with country bread

Wij kunnen niet garanderen dat onze
producten vrij zijn van allergenen.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

We cannot guarantee that our products are free
from allergens. Do you have an allergy?
Please tell our staff!

Borrelhapjes / Fingerfood
Hollandse borrelplank voor 2 personen:
Oude kaas, 2 bitterballen, Amsterdamse ossenworst, Amsterdams zuur,
2 kaastengels en gedroogde worst van Brandt & Levie 14.95
Dutch snack platter for 2 persons:
Dutch mature cheese, 2 ragout fritters, Amsterdam ox sausage,
2 deep fried cheese fritters and dried sausage from Brandt & Levie

Bitterballen met mosterd 6 stuks 6.95
Ragout fritter with mustard 6 pcs

Spaanders prijswinnende gehaktballetjes 6 stuks 6.95
Spaanders award winning small meatballs 6 pcs

6 kaastengels met chilisaus 6.95
6 cheese fritters served with chili sauce

Breekbrood 8 stuks met kruidenboter 7.95
8 pcs bread with garlic butter

Wij kunnen niet garanderen dat onze
producten vrij zijn van allergenen.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

We cannot guarantee that our products are free
from allergens. Do you have an allergy?
Please tell our staff!

Menu

Voorgerechten / Starters
Spaander vispalet: gerookte Volendamse paling, Hollandse garnalen,
gerookte zalm, gerookte makreel en Zeeuwse oester 21.50
Spaander fish palet: smoked Volendam eel, Dutch shrimps,
smoked salmon, smoked mackerel and a Zeeland oyster

Hollandse erwtensoep geserveerd met spek, rookworst
en roggebrood met Zeeuws spek 9.50
Dutch pea soup served with bacon, smoked sausage
and rye bread with Zeeland bacon

Tartaar van gerookte zalm met geroosterde groenten
en een kruidenmayonaise 17.50
Smoked salmon tartare with roasted vegetables and a herb mayonnaise

Salade van tamme eend met bospaddenstoelen,
granaatappel en notenmelange 16.50
Salad of domestic duck, forest mushrooms, pomegranate and assorted nuts

Crème soep van gerookte paling met bacon kaantjes
en mosterd room 8.50
Cream soup of smoked eel withbacon cracklings and mustard cream

Terrine van gerookte makreel met krab en Hollandse garnalen,
geserveerd met tomaten compote 18.50
Terrine of smoked mackerel with crab and Dutch shrimps
served with tomato compote

Crème soep van bloemkool met geroosterde bloemkoolpareltjes 7.50
Cream soup of cauliflower with roasted cauliflower pearls

Wij kunnen niet garanderen dat onze
producten vrij zijn van allergenen.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

We cannot guarantee that our products are free
from allergens. Do you have an allergy?
Please tell our staff!

Hoofdgerechten / Main courses
Gegrilde rib-eye met bearnaisesaus 29.00
Grilled rib-eye with bearnaise sauce

Heekfilet met stamppot rodekool
en traditionele Volendamse saus “butter en eek” 22.00
Hake fillet, red cabbage stew and traditional Volendam sauce “Butter & Eek”

Geroosterde zeebaars met een saus antibiose 21.50
Roasted sea bass with sauce antibiose

Kip bon femme; “Oudhollandse kip in het pannetje” 19.50
Chicken bon femme “Old Dutch style chicken in the pan”

Zalm mozaïek met schaaldieren jus 23.00
Salmon mosaic with shellfish gravy

Gestoofd Beemster oerhammetje met aardappel mousseline
en groenten garnituur 22.00
Stewed Beemster primal ham with potato mousseline and vegetable garnish

Stoverij van Hollandse bonen met gele rijst
en gefrituurde courgette chips 19.00
Stewed Dutch beans with yellow rice and deep fried zucchini chips

Wij kunnen niet garanderen dat onze
producten vrij zijn van allergenen.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

We cannot guarantee that our products are free
from allergens. Do you have an allergy?
Please tell our staff!

Desserts
Hemelse modder met sinaasappel 8.00
Heavenly mud (chocolate mousse) with orange

Poffertjes met vanille-ijs en chocoladesaus 8.50
Dutch mini pancakes with vanilla ice cream and chocolate sauce

Crème brulée van tonkabonen 9.50
Crème brulée of tonka beans

Kaasplateau met 4 Hollandse kazen 11.50
Dutch cheese platter with 4 Dutch cheeses

Wij kunnen niet garanderen dat onze
producten vrij zijn van allergenen.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

We cannot guarantee that our products are free
from allergens. Do you have an allergy?
Please tell our staff!

Spaander’s 3 gangen keuzemenu
3 course choice menu
35.00
Voorgerechten / Starters
Tartaar van gerookte zalm met geroosterde groenten en een kruidenmayonaise
Smoked salmon tartare with roasted vegetables and a herb mayonnaise
Salade van tamme eend met bospaddenstoelen,
granaatappel en notenmelange
Salad of domestic duck, forest mushrooms, pomegranate and assorted nuts
Crème soep van bloemkool met geroosterde bloemkoolpareltjes
Cream soup of cauliflower with roasted cauliflower pearls

Hoofdgerechten / Main courses
Zalm mozaïek met schaaldieren jus
Salmon mosaic with shellfish gravy
Kip bon femme oudhollandse kip in het pannetje
Chicken bon femme old Dutch chicken in the pan
Stoverij van Hollandse bonen met gele rijst en gefrituurde courgette chips
Stewed Dutch bean curry with yellow rice and deep fried zucchini chips

Desserts
Hemelse modder met sinaasappel
Heavenly mud (chocolate mousse) with orange
Poffertjes met vanille-ijs en chocoladesaus
Dutch mini pancakes with vanilla ice cream and chocolate sauce
Crème brulée van tonkabonen
Crème brulée of tonka beans

Wenst u een gerecht van de à la carte kaart in het Spaander menu,
dan wordt het verschil in rekening gebracht op de prijs van 35.00.
In case you prefer a dish from the à la carte menu in the Spaander menu,
price difference will be calculated as extra on the menu price of 35.00.

Wijn / Wine
Rode wijn | Red wine
2018 Merlot/Primitivo/Negroamaro, Passo del Sud, Italie | Italy 		
5.45
2018 Merlot, Jean d’Aosque, Frankrijk | France 					
4.25
2017 Spätburgunder, Weingut Manz, Duitsland | Germany 			
6.95
2016 Saint-Emilion Grand Cru, Domaine de Peyrelongue, Frankrijk|France		
2016 Rioja Reserva, Bodegas Muga, Spanje | Spain					
2015 Amarone della Valpolicella ‘Barriques’, Fratelli Zeni, Italië | Italy			

29.45
24.95
34.95
49.95
49.95
72.95

Witte wijn | White wine
					
Cava brut, Mas Bigas, Spanje | Spain (mousserend | sparkling) 			
5.95
2019 Chardonnay Reserve, Dom. Doriac, Frankrijk | France 			
6.45
2019 Apostelhoeve Cuvee XII, Nederland | The Netherlands 			
7.50
2019 Pinot Grigio, Fattori, Italie | Italy 						
5.45
2019 Sauvignon Blanc, Leyda, Chili | Chile 					
5.95
2019 Viura/Verdejo, Casamaro, Spanje| Spain 					
4.25
2019 Apostelhoeve Muller Thurgau, Nederland | The Netherlands 		
6.95
2019 Sancerre, Sauvignon Blanc, Dom. de la Rossignole, Frankrijk | France 		
2018 Chablis 1er cru Beauroy, Chardonnay, Frankrijk | France 				

29.95
29.95
39.95
28.95
29.95
24.95
34.95
39.95
54.95

Rosé
2019 Pinot Grigio rosato, San Vigilio, Italie | Italy 				
2019 Rosé blend, Château Paquette, Côtes de Provence, 			
Frankrijk | France

4.95
6.95

24.95
34.95

2019 Niersteiner, Gutes Domtal, Duitsland | Germany 				4.25

24.95

Zoete witte wijn | Sweet white wine

Dessertwijn | Dessert wine
2018 Red Muscadel, Rietvallei, Zuid-Afrika | South Africa			

5.95

