
1

MENU



THEE 2.95

van Fleur de Café
Earl Grey
zwarte thee | sinaasappel | citroen
korenbloem
English Breakfast
stevige zwarte thee
Phoenix Dragon Jasmin Pearls
groene jasmijnthee
Sencha OP
groene Japanse thee
Sencha Lemon
groene Japanse thee | sereh | citroen
Rooibos Cranberry
rooibos thee | gedroogde cranberry
Keizers 7 Kostbaarheden
groene thee | zwarte thee | bloemen
perzik
Chai Tea
green gunpowder | kardemom | gember 
kaneel | kruidnagel | peperkorrels 
Sterrenmix
zwarte thee | steranijs | kardemom
Verboden Vruchten
kiwi | kersen | kokos
Bosvruchten
zwarte thee | bosvruchten
Kamille 
kamillebloemen

VERSE KRUIDENTHEE
geserveerd met honing
Muntthee 3.75
Gemberthee 3.75
verse gember | sinaasappel | rozemarijn

Dranken
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KOFFIE
Espresso 2.95
Espresso doppio 3.95
Espresso macchiato 2.95
Caffé lungo 2.95

3.10
Cappuccino 3.10
Latte macchiato 3.25
Flat white 3.95

CHOCOMELK & ZUIVEL
Warme chocomel 2.95
Warme chocomel met slagroom 3.45
Warme chocomel met slagroom en rum 7.50
Fristi 2.95
Chocomel 2.95

SAPPEN
Verse jus d’orange 4.95
Appelaere appelsap 2.95
Tomatensap big tom 3.75

FRISDRANKEN
Chaudfontaine rood 2.95
Chaudfontaine rood 75cl 6.50
Chaudfontaine blauw 2.95
Chaudfontaine blauw 75cl 6.50
Coca Cola 2.95
Coca Cola Zero 2.95
Fanta Orange 2.95
Fanta Cassis 2.95
Sprite 2.95
Fuze Tea Sparkling 3.10
Fuze Tea Green 3.10
Finley – tonic 3.10
Finley – bitter lemon 3.10
Finley – ginger ale 3.10
Fever Tree ginger beer 3.95
Rivella 3.50
Pinkyrose lemonade 4.95
ginger l orange
Pinkyrose lemonade 4.95
rose l lime

GEBAK
Appelkruimeltaart met slagroom 5.95
huisgemaakte appelkruimel uit eigen oven
Seizoensgebak 5.75
vraag de bediening naar het wisselende seizoensgebak

BESTELLEN MET DE QR CODE
Bestel gemakkelijk via Jamezz, onze digitale butler. 
Met je smartphone geef je heel simpel via de QR-
code jouw bestelling door: scan de QR-code op 
tafel en kies jouw drankje. Wij brengen de bestelling 
snel naar je toe.
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Dagelijks tot 17:00u te bestellen.

  Vegetarisch gerecht. Heeft u een allergie 
of speciale wensen? Laat het ons weten!

Lunch
SOEPEN
Tomatensoep 6.95
basilicumschuim | bosui | croutons
Soep van de dag 6.95
vraag de bediening naar de wisselende dagsoep

SALADES EN POKÉ BOWLS
Salade niçoise 16.95
tonijn | boontjes | ei | olijf | kappertjes 
French dressing | kriel aardappel
Salade mediterraanse avocado  15.95
couscous | paprika | vadouvan mayonaise 
avocado | gerookte amandelen
Poké bowl vega  14.95
sushi rijst | mango | komkommer | bosui 
soja | gember | gefrituurde tempeh
Huisgemaakte huzarensalade 13.95
little gem | rundvlees | aardappel | augurk 
gepocheerd ei | peterselie
Poké bowl zalm 15.95
sushi rijst | mango | komkommer | bosui 
soja | gember | verse zalm

TOSTI’S
Tosti kaas  6.95
ketchup | salade
Tosti ham en kaas 6.95
ketchup | salade
Tosti mexicaanse kip 6.95
kip | maïs | ui | jalapeño | limoen | quacamole

BROOD
Carpaccio rib-eye 13.95
gerookte rib-eye | kappertjes | Parmezaanse kaas 
pijnboompit | rucola | truffelmayonaise
Club sandwich 11.95
gerookte kip | spek | tomaat | komkommer | sla 
gekookt ei | pestomayonaise
Uitsmijter 9.50
diverse beleg keuzes: spek | ham | kaas, per item 0.75
Rundvleeskroketten 9.95
brood | mosterd
Groentekroketten  9.95
Amsterdamse groentekroketten | guacamole
Tonijnsalade 9.95
sla | komkommer salade | yoghurt/dille mayonaise
Pastei kip 11.95
bladerdeeg | ragout | kip van de BBQ 
zoetzure salade
Warme brie  11.95
krokant gefrituurde brie | venkel salade 
honing-mosterd dressing

GROTE TREK
PK Burger 19.95
runderburger | little gem | cheddar | tomaat 
augurk | zoetzure rode ui | BBQ saus | friet  
mayonaise
Bietenburger  17.75
little gem | guacamole | kiemgroente 
harissa mayonaise | friet | mayonaise
Saté van kippendijen 19.95
atjar | noodles | kroepoek | zoetzure komkommer 
kerrie ei | seroendeng
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VOORGERECHTEN

SOEPEN
Tomatensoep  6.95
basilicumschuim | bosui | croutons
Soep van de dag 6.95
vraag de bediening naar de wisselende dagsoep

VLEES
Steak tartaar 12.95
rundvlees | eidooier | bloemkool | zilverui 
mosterd | radijs
Carpaccio rib-eye 12.95
truffelmayonaise | uienringen | kappertjes 
pijnboompitten | rucola | Parmezaanse kaas
Huisgemaakte huzarensalade 13.95
little gem | rundvlees | aardappel | augurk 
gepocheerd ei | peterselie

VIS
Poké bowl zalm 11.95
sushi rijst | mango | komkommer | bosui | soja 
gember | verse zalm
Salade niçoise 12.95
tonijn | boontjes | ei | olijf | kappertjes 
French dressing | kriel aardappel
Garnalen cocktail 15.95
Hollandse garnalen | rivier kreeft | Noorse garnalen 
ijsbergsla | cocktail saus | toast

VEGA
Poké bowl vega  10.95
sushi rijst | mango | komkommer | bosui 
soja | gember | gefrituurde tempeh
Salade mediterraanse avocado  11.95
couscous | paprika | vadouvan mayonaise 
avocado | gerookte amandelen

Dagelijks vanaf 17.00u te bestellen.Diner



7

HOOFDGERECHTEN

VLEES
22.95

gegaard tot op het bot | spinazie | linzen 
uitjes | rode wijn jus
Spareribs 23.95

 
keuze uit; zoete of pittige marinade
PK Burger 19.95
runderburger | little gem | cheddar | tomaat 
augurk | zoetzure rode ui | BBQ saus | friet 
mayonaise
Varkenshaas met pepersaus 22.95
groene asperges| groene pepersaus 
aardappeltaart
Saté van kippendijen 19.95
atjar | noodles | kroepoek | zoetzure komkommer 
kerrie ei | seroendeng
Steak van de Big Green Egg 22.95
Parijse boter | geroosterde venkel | polenta

BIJGERECHTEN
Friet met mayonaise 3.95
Maïs salade 5.95
Noodles 4.95
Truffel risotto 4.95
Komkommer salade 4.95

VIS
21.95

spitskool | Hollandse garnalen | polenta 
granny smith | hollandaise saus
Tagliatelle met gamba en aglio olio 23.95

 
rode pepers
Fish and chips 19.95
kabeljauw | remouladesaus | komkommersalade 
friet | mayonaise

VEGA
Truffel risotto  18.95
paddenstoelen | rucola | olijfolie 
Parmezaanse kaas
Bietenburger  17.95
little gem | guacamole | kiemgroente 
harissa mayonaise | friet | mayonaise
Vegan lasagne  18.95
knolselderij | ragout | kaas | tomaat

SALADES
Salade niçoise 16.95
tonijn | boontjes | ei | olijf | kappertjes 
French dressing | kriel aardappel
Salade mediterraanse avocado  15.95
couscous | paprika | vadouvan mayonaise 
avocado | gerookte amandelen

3-GANGENMENU € 37.95
Kies een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
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DESSERTS
Chocolade dessert 8.95
verschillende smaken en structuren van chocolade
Parfait van mango en rode peper 7.95
hangop | sinaasappeljam

7.95
bitterkoekjes | sinaasappel | custard
Sticky toffee pie 7.95
marshmellow framboos | kokos sorbet
Citroentaart 7.95
cItroentaart | meringue | framboos sorbet

KOFFIE MET ALCOHOL
Irish coffee  7.95
paddy
Jamaican coffee 7.95
tia maria
French coffee 7.95
grand marnier rouge
Italian coffee 7.95
disaronno amaretto
Spanish coffee 7.95
licor 43
Mexican coffee 7.95
kahlúa
Espresso martini 8.95
vodka | kahlúa | espresso

LUNCH & DINER
Tosti ham en kaas 4.95
ketchup | komkommer | tomaat
Tosti kaas 4.95
ketchup | komkommer | tomaat
Tomatensoep  4.95
Mini hamburger 8.95
mayonaise | ketchup | friet | komkommer 
tomaat
Spaghetti bolognese 9.95
rundergehakt | tomatensaus | Parmezaanse kaas
Kipnuggets 8.95
mayonaise | ketchup | friet | komkommer 
tomaat
Kroket 8.50
mayonaise | ketchup | friet | komkommer 
tomaat
Fish & chips 10.95
mayonaise | ketchup | friet | komkommer 
tomaat

TOETJES
Dame Blanche 6.50
vanille-ijs | warme chocolade saus | slagroom
Poffertjes 6.50
vanille-ijs | poedersuiker
Kindercoupe 6.50
vanille- en aardbeienijs | slagroom | surprise ei 
knettersuiker

After dinner Kids
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Wijnen
ROSÉ WIJNEN glas fles

Merlot-Syrah-Tempranillo 4.95 24.75
Spanje | Somontano | Viña Del Vero
Cinsault-Grenache-Rolle-Syrah 6.50 32.50
Frankrijk | Provence | Chateau Sainte Roseline

RODE WIJNEN glas fles

Montepulciano 4.95 24.75
Italië | Abruzzen | Sorelle Zuliani
Malbec 6.50 32.50
Argentinië | Mendoza | Bodega Norton
Tempranillo 4.95 24.75
Spanje | Toledo | Tres Cigüeñas
Merlot 5.50 27.50
Italië | Veneto | Masi
Syrah 5.50 27.50
Frankrijk | Rhône | Paul Jaboulet Aîné

DESSERTWIJN – PORT
Port Ruby 4.95
Port Tawny 5.95
Pedro Ximenez 6.25

MOUSSERENDE WIJNEN glas fles

Champagne  55.00
Frankrijk | Champagne | Nicolas Feuillatte
Canevel Prosecco 5.95 29.75
Italië | Veneto | Canevel

WITTE WIJNEN glas fles

Verdejo 5.50 27.50
Spanje | Rueda | Beronia
Pinot Grigio 5.25 26.25
Italië | Veneto | Masi
Chardonnay 5.95 29.75
V.S. | Washington State | Colombia Crest
Sauvignon Blanc 6.50 32.50
Zuid-Afrika | Franshoek | Boschendal 1685
Chardonnay 4.95 24.75
Italië | Veneto | Fratelli Zuliani
Viognier 5.50 27.50
Frankrijk | Rhône | Paul Jaboulet Aîné 
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BIEREN – TAP
Heineken 0.25L 3.25
Heineken 0.50L 6.25
Oudaen wit 0.30L 4.75
Oudaen wit 0.50L 7.25
La Chouffe 0.25L 5.50

5.50
Lowlander IPA 0.25L 5.75

BIEREN – FLES
Duvel 5.75
Brouwerij ‘t IJ zatte 5.75

5.75
Vedett IPA 5.50
Oudaen dubbel 5.25

5.25
Lowlander white ale 5.50
Lowlander blond 5.95
Sol 5.75
Texels skuumkoppe 5.25

BIEREN – ALCOHOLVRIJ – FLES
Heineken 0% 3.75
Brand weizener 0% 4.50
Lowlander IPA 0.3% 5.50
Amstel radler 0% 4.25 OUDAEN WITBIER

In de werfkelder van Stadskasteel Oudaen middenin hartje 
Utrecht wordt jaarlijks op ambachtelijke wijze zo’n 75.000 
liter bier gebrouwen. De bieren hebben ieder een eigen 
karakter. De meest bekende is het Oudaen witbier die ook 
bij PK bar & kitchen vers voor u getapt wordt. Dit witbier 

wordt omschreven als een zachte, iets zoetige & romige 
smaak. Dit maakt dat het bier makkelijk kan worden door-
gedronken   . De speciale smaak dankt dit bier onder meer 
aan de toevoeging van vermalen sinaasappelschil en 
koriander. Proost!

Bieren



1313

BORRELGARNITUREN
Brood met dips  6.95
aïoli | tapenade | olijfolie
Bitterballen 7.95
8 stuks | mosterd
Vega groente bitterballen  7.95
8 stuks | mosterd
Gemengd warm bittergarnituur 9.95
12 stuks | mayonaise | mosterd | chilisaus
Gemengd warm bittergarnituur 15.95
20 stuks | mayonaise | mosterd | chilisaus
Kaastengels  7.95
8 stuks | chilisaus
Torpedo garnalen 7.95
8 stuks | chilisaus
Portie ossenworst 6.95

  4.00
Portie gemengde noten  4.00
Borrelplank 17.95
serranoham | fuet | ossenworst | oude kaas 
brood | tapenade | aïoli | olijven |
gemengde noten
Nacho’s  10.95
tomaat | ui | maïs | cheddar | jalapeño 
guacamole | zure room | salsa
Empanadas 14.95
zure room | salsa | guacamole

WHISKEY
Laphroaig 10 years 7.50

5.75
Jack daniels 7.50
Paddy 4.75
Johnny walker red label 4.75

LIKEUREN
Baileys 4.75
Cointreau 5.75
Tia maria 4.75
Kahlua 4.75
Sambuca molinari 4.75
Grand marnier 5.75
Amaretto 4.75
Licor 43 4.75
Limoncello 6.50

BINNENLANDS GEDESTILEERD
Ketel 1 jenever 3.50
Willems wermoed 5.25
Oude jenever zuidam 4.75
Ketel 1 vodka 5.25

BUITENLANDS GEDESTILEERD
Havana club 3 years 4.75
Plantation dark rum 5.50
Don papa 7 years rum 7.50
Jose cuervo tequila 4.75
Ilegal mezcal reposado 9.50
Hennessy vs cognac 6.50
Calvados busnel vs 4.75
Grappa nonino chardonnay 6.00

Borrel Bites
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Cocktails in the mix
HENDRICK’S GIN 9.95
fever tree indian tonic
komkommer

BOBBY’S GIN 9.95
fever tree indian tonic
zeste van sinaasappel
kruidnagel

TANQUERAY GIN 8.95
fever tree indian tonic
limoen 107502

VIRGIN FRAMBOOS MOJITO 7.95
chaudfontaine rood
suikersiroop
framboos
munt
limoen

PK SPLIT 8.95
licor 43
citroen
chaudfontaine rood
sinaasappel

LIMONCELLO TONICA 8.50
limoncello
fever tree indian tonic
zeste van citroen

APEROL SPRITZ 9.95
chaudfontaine rood
prosecco
aperol
zeste van sinaasappel

DARK & STORMY 8.95
plantation original dark rum
fever tree ginger beer
limoensap
angostura bitters

MOJITO 8.95
havana club |chaudfontaine rood
suikersiroop
munt
limoen
angostura bitters

TEQUILA SUNRISE 8.95
jose cuervo tequila silver
jus d’orange
grenadine

CUBA LIBRE 7.95
havana club
coca cola
limoen

ESPRESSO MARTINI 8.95
vodka
kahlua
espresso
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Trouwen  BiJ Pk? 
Gaan jullie trouwen en zijn jullie op zoek naar de ultieme trouwlocatie voor 

de  grote dag? Dan zijn jullie bij PK Bilthoven aan het juiste adres! 

sfeervolle kas is zeker een mogelijkheid. Onze kas is ook een perfecte plek voor 
een trouwreceptie, intieme lunch met familie en vrienden, toost op het bruids paar 

en/of het taartmoment. 

Heb je vragen of wil je eens een vrijblijvend gesprek om je gedachten door te nemen 
voor het trouwfeest of de receptie? Stuur een email naar contact@pkbilthoven.nl  

of bel naar: 030 - 210 27 07. We denken graag met je mee!

Giftcard  EeN LeUk CaDeAu!
Op zoek naar een verjaardagscadeau of bedankje voor de juf of coach?  

Geef een PK giftcard! Verkrijgbaar voor elk gewenst bedrag en te besteden 
bij  zowel PK bar & kitchen in Bilthoven als in Utrecht.

Utrecht BeZoEk Pk Op De OuDeGrAcHt...
Zin in een wijntje op het terras langs de Oudegracht? Bezoek PK bar & kitchen  

dan ook eens in Utrecht! Adres: Oudegracht 101.

OPENINGSTIJDEN:

zondag vanaf 12.00 uur
maandag vanaf 11.30 uur
dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.30 uur

www.pkbilthoven.nl

PK – BAR & KITCHEN
Julianalaan 10
3722 GP Bilthoven
030 - 210 27 07
info@pkbilthoven.nl


