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“Anywhere 
with you is 
a great place 
for me! But 
some places 
are Just 
better”

“Anywhere 
with you is 
A great plAce 
for me! But 
some plAces 
Are Just 
Better”
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thee    2.75
van Fleurs 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   3.25
Gemberthee  3.25
verse gember | sinaasappel | rozemarijn

Dranken Bar
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koffie
kan ook als decafé bereid worden

Espresso     2.75
Doppio espresso    3.50
Espresso macchiato   2.85
Caffè lungo     2.75
Koffie verkeerd    2.95
Cappuccino    2.95
Latte macchiato    2.95
Flat white     3.75 

warme chocolAdemelk   
Warme chocomel   2.95
Warme chocomel met slagroom  3.45
Warme chocomel met rum en slagroom 7.50

sap    
Jus d’orange    4.25
Appelaere appelsap   2.95
Spicy big tom tomatensap 3.75
Schulp appels&cranberry’s 3.50

mineraAlwater   
Chaudfontaine rood 0,25L  2.75
Chaudfontaine rood 0,75L  5.95
Chaudfontaine blauw 0,25L  2.75
Chaudfontaine blauw 0,75L  5.95

zuivel    
Halfvolle melk    2.00
Karnemelk     2.00
Fristi       2.90
Chocomel     2.95

frisdrAnk     
Coca Cola      2.75
regular | light | zero
Fanta      2.75
orange | cassis
Sprite      2.75
Fuze Tea     2.75
sparkling | green
Finley     2.75
tonic | bitter lemon | ginger ale
Rivella  3.50
Fentimans wild elderflower  3.75
Pinkyrose limonade   4.50
gember en sinaasappel 
limoen en roos
Fever Tree          3.75
ginger beer    
mediterranean tonic
aromatic tonic 

    

geBak / hartig
Huisgemaakte appelkruimel  4.95
uit de oven 
slagroom
Seizoensgebak   4.95
vraag de bediening naar de soorten
Saucijzenbroodje uit de oven  3.15



Lunch kitchen
Dagelijks tot 17:00u te bestellen. 

Brood
Keuze uit een witte bol of donker meergranen

Carpaccio van gerookte rib-eye 10.95
truffelmayonaise | uienringen | kappertjes 
pijnboompitjes | rucola | parmezaan 

Gerookte zalm met ei   10.95
gerookte zalm | eiersalade |appel 
dillemayonaise 

Club sandwich    10.95
gerookte kip | ei | tomaat | spek 
komkommer | pestomayonaise

Oude kaas     8.95
geroosterde amandelen | bosui  
truffelmayonaise 

Ei Royale     10.95
brioche brood | spinazie | gerookte zalm
hollandaisesaus | 3 gepocheerde eieren

Tonijnsalade  9.95
tomatensalade | dragon | little gem 
cocktailsaus

Uitsmijter        9.50
beleg keuzes (0.75 per item)  
spek | ham | kaas
 
Pikante kip  10.95
guacamole | bosui | ananas 
pikante sojasaus | sesamzaadjes 

2 Rundvleeskroketten      9.95
brood | mosterd

2 Groentekroketten      9.95
brood | mosterd
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tosti’s
Keuze uit wit of bruin brood

Ham en/of kaas     6.95
ketchup | salade

Geitenkaas      6.95
vijgenjam | honing | salade

Hawaii     6.95
ham | kaas| ananas | salade

grote trek
PK-burger      18.95
rundvlees | rode ui compôte | cheddar 
little gem| augurk | tomaat | bbq-saus | frites

Vegaburger     17.95
falafel burger | sriracha-citroen-mayonaise
zoetzure komkommer | hummus
little gem | frites

Saté van kippendijen   18.95
atjar | koude noodle salade | kroepoek
zoetzure komkommer | frites
huisgemaakte pindasaus keuze uit: 
mild | pittig | zeer pittig

Lunch kitchen
Dagelijks tot 17.00u te bestellen. 

       Vegetarisch gerecht 

Allergie of speciale wensen? Meld het ons.

soepen
Tomatensoep    6.95
basilicum-kaasschuim | bosui | croutons

Dagsoep       6.95
wisselende dagsoep

pokÉ Bowls
  
Poké bowl tonijn     14.95
tonijn | rijst | tofu | mango | wasabi | gember
komkommer | bosui | sojabonen 
nori kroepoek

Poké bowl vega     13.95
rijst | tofu | mango | wasabi | gember
komkommer | bosui | sojabonen 
nori kroepoek

saLades
Caesar salade  klein 10.95  groot 15.95
kippendijen | luxe gemengde salade |ei
parmezaan | ansjovis | knoflook |croutons

Salade geitenkaas  klein 11.95  groot 16.95
geitenkaas | walnoot | stoofpeer
bleekselderij | olijven |  5 spice mayonaise

Salade Nicoise  klein 10.95  groot 15.95
tonijn | luxe gemengde salade | olijven 
cherry tomaten | kappertjes | ei |croutons



Voorgerechten
Gerookte zalm  12.95
mosterdmayonaise | rode ui | brioche 
bruine boter | dille

Steak tartaar                   10.95 
rundvlees | 65 graden eidooier | brioche 
olijvonaise | kappertjes | zilverui

Carpaccio van rode biet                                    9.95
geitenkaas crème | hazelnoot | rucola
cherry tomaat | balsamicodressing 

Vitello tonato   10.95
kalfsrib-eye | gegrilde tonijn | zeekraal
rode ui | kappertjes

Carpaccio van gerookte rib-eye 12.95
truffelmayonaise | uienringen | kappertjes
pijnboompitjes | parmezaan krokant

PK special    dagprijs
vraag de bediening naar de wisselende special

soepen
Tomatensoep    6.95
basilicum-kaasschuim | bosui | croutons

Dagsoep      6.95
wisselende dagsoep
 

pokÉ Bowls
  
Poké bowl tonijn     14.95
tonijn | rijst | tofu | mango | wasabi | gember
komkommer | bosui | sojabonen 
nori kroepoek

Poké bowl vega     13.95
rijst | tofu | mango | wasabi | gember
komkommer | bosui | sojabonen 
nori kroepoek

Diner kitchen
vanaf 17.00 uur
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hoofdgerechten
Truffel risotto    17.95
parmezaan | paddenstoelen | rucola  
olijfolie

Zalmfilet  19.95
quinoa | hollandaisesaus | biet | augurk
appel 

Runder bavette 20.95
huisgemaakte chimichurri | pompoencrème 
Hasselbach aardappel | bospeen | prei

Gevulde courgette  17.95
gorgonzola | pijnboompitjes | tomaat
basilicum | maïs | cayennepeper
 
Saté van kippendijen    18.95  
atjar | koude noodle salade | kroepoek
zoetzure komkommer | frites
huisgemaakte pindasaus keuze uit: 
mild | pittig | zeer pittig

Rundersukade     19.95
aardappelpuree | spitskool | gebakken appel 
spekjus

Pasta frutti di mare    19.95
tagliatelle | zeevruchten | vis 
tomaten saffraansaus

Lamscurry      20.95
kikkererwten | naanbrood | za’atar 
yoghurt-munt-korianderdip

Lasagne  16.95
courgette | aubergine | champignons 
pompoen | knolselderij | oude kaas

Spareribs (onbeperkt)   19.95
coleslaw | maïskolf | frites
keuze uit zoet of pittig

Fish and chips 19.95
gefrituurde schelvis | aardappelgratin 
rucola-tomatensalade | remouladesaus 

pk Burgers
PK-burger      18.95
rundvlees | rode uiencompote | cheddar | 
little gem| augurk | tomaat | bbq-saus | frites

Vegaburger     17.95
falafel burger | sriracha-citroen-mayonaise
zoetzure komkommer | hummus
little gem | frites

saLades
Caesar salade klein 10.95  groot 15.50
kippendijen | luxe gemengde salade |ei
parmezaan | ansjovis | knoflook |croutons

Salade geitenkaas   klein 11.95  groot 16.50
geitenkaas | walnoot | stoofpeer
bleekselderij | olijven |  5 spice mayonaise

Salade Nicoise  klein 10.95  groot 15.50
tonijn | luxe gemengde salade | olijven 
cherry tomaten | kappertjes | ei |croutons 

3-gangenmenu 32,50
Kies een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert en 
betaal nooit meer dan 32,50. 

       Vegetarisch gerecht 

Allergie of speciale wensen? Meld het ons.
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desserts
Brownie            7.95
gezouten karamelsaus | witte chocolade ijs 

Citroentaart  8.95
met 5 verschillende bereidingen van framboos 

Creme Brulee   6.95
mandarijnsorbet | vanilleschuim

PK sundae          7.95
pure en witte chocolade roomijs
vanilleroom | crumble | chocoladesaus

  

koffie met AlcohoL   
Irish coffee      7.75
paddy

Jamaican coffee    7.75
tia maria

French coffee     7.75
grand marnier rouge

Italian coffee       7.75
disaronno amaretto

Spanish coffee      7.75
licor 43

Mexican coffee    7.75
kahlúa

Espresso martini    8.50
vodka | kahlúa | espresso

Diner kitchen

Allergie of speciale wensen? Meld het ons.
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Lunch & diner 

Kids tosti        4.75
ham en/of kaas

Kids tomatensoep      4.95

Pizza        9.95
ham en kaas of Hawaii 

Mini hamburger      9.95
frites | mayonaise | ketchup 

Spaghetti bolognese   9.95
gehakt | tomatensaus

Zalmfilet      10.95
gebakken zalmfilet | groenten | frites

Kipnuggets       8.95
mayonaise | ketchup | frites

Kroket       7.95
mayonaise | ketchup | frites

toetJes    
 

Dame blanche    4.95
vanille-ijs | warme chocoladesaus

Poffertjes       6.50
8 stuks | vanille-ijs | poedersuiker

Kindercoupe    6.50
vanille- en aardbeienijs| slagroom  

surprise ei | knettersuiker

Brownie       4.95
gezouten karamelsaus | witte-chocolade-ijs

  

Kids kitchen

       Vegetarisch gerecht 

Allergie of speciale wensen? Meld het ons.



Wijnen Bar

BuBBLes
29.75 

55.00

fles

5.95

glas

Italië | Veneto | Col de ‘Salici  
Druif: Prosecco
Mooie droge bubble, zoals prosecco 
hoort te zijn!

Frankrijk | Champagne | Nicolas 
Feuillatte  
Druif: Chardonnay/Pinot Noir/ 
Pinot Meunier
Deze zachte en volle champagne 
maakt elke dag tot een feestje.

rose
23.75 

32.50

fles

4.75

6.50

glas

Spanje | Somontano | Viñas del vero 
Druif: Merlot/Syrah/Tempranillo
De zon in een glas, verrassend uit Noord-
Oost Spanje.

Frankrijk | Provence | La Promenade 
Druif: Cinsault/Grenache/Syrah  
Onverslaanbare Provence rose!  

port en dessertwijn     
Pedro Ximenez     6.25
Nectar sherry met krentjes, vijgen en dadels. 
Ruby Port    4.75
Tawny Port    5.75



13

witte wiJnen rode wiJnen

22.50 

26.25

26.25

22.50

28.50

27.50

37.50

29.50

32.50

22.50 

23.75

32.50

23.75

27.50

34.75

32.50

34.75

32.50

fles fles

4.50

5.25

5.25

4.50

5.75

5.50

4.50

4.75

6.50

4.75

5.50

glas glas

Zuid-Afrika | Paarl | Puik   
Druif: Chardonnay   
 
Spanje | Rueda | Beronia  
Druif: Verdejo   
Een topper, vol fris en vrolijk groen fruit!

Italië | Veneto | Masi
Druif: Pinot Grigio
Fris, speels en fruitig, zoals een 
Pinot Grigio moet zijn.

Zuid-Afrika | Paarl | Puik
Druif: Sauvignon Blanc
    
V.S. | Washington State | Colombia Crest 
Druif: Chardonnay
Gedroogd steenfruit, boter en houttonen. 
Amerikaanse versie van de Chardonnay.
   
Oostenrijk | Burgenland | Esterházy 
Druif: Grüner Veltliner
Pepertje, steenfruit en appeltjes. 
Populaire druif van klassiek Oostenrijks 
wijnhuis.

Italië  | Umbrië | Antinori | 
Bramito del Cervo  
Druif: Chardonnay
Krachtige Chardonnay, geen dik hout…
maar wel in die richting.

Spanje | Somontano |La Miranda de 
Secastilla  
Druif: Garnacha Blanca
Voor wie buiten de gebaande paden durft 
te treden, wat een genot deze witte  
Garnacha!

Zuid-Afrika | Franshoek | 
Boschendal 1685
Druif: Sauvignon Blanc
Wereldberoemd wijnhuis met zijn top Cuvee. 
#proeven

Zuid-Afrika | Paarl | Puik   
Druif: Cabernet Sauvignon/Merlot
 
Frankrijk | Languedoc | Maison 
Didier Joubert 
Druif: Pinot Noir
Fris-fruitige Pinot Noir. Oude wereld 
met een vrolijke twist.

Argentinië | Mendoza | Bodega Norton 
Druif: Malbec
Pruim, kers, hout en tannines @Zuid-Amerika.

Spanje | Toledo | Tres Cigüeñas  
Druif: Tempranillo
Biologische Spanjaard; heerlijk doordrinkbaar.

Frankrijk | Roussillon | Abbotts & 
Delaunay 
Druif: Merlot
Fluweelzacht. Kom maar door!
    
Spanje | Somontano |La Miranda de 
Secastilla    
Druif: Garnacha Tinta
Spaanse sappige variant van de Grenache 
druif, hmmmm!

Zuid-Afrika | Franschhoek | 
Boschendal 1685 
Druif: Shiraz 
Donker fruit, cacao, pepertje. Vlees erbij. 
Beter wordt het niet.

Italië  | Toscane | Antinori
Druif: Cabernet Sauvignon/Merlot/
Sangiovese
Klassiek. Het wijnhuis en de streek staan 
garant!

Italië  | Piemonte | Prunotto   
Druif: Barbera
Vol en fruitige wijn uit het noorden van Italie.



Bieren Van de tap
Heineken 0.25l    3.25
Heineken 0.50l   6.25         
Oudaen Witbier 0.30l    4.25
Oudaen Witbier 0.5l     6.00
3 Wisseltaps wisselend assortiment

Bieren op fles
Duvel sterk blond 8.5 %   5.75 
Brouwerij ‘t IJ zatte tripel 8%     5.75
Affligem tripel tripel 9%  5.25  
VandeStreek broeders blond tarwe bier 6,5%    5.75

VandeStreek hopart ipa 5%    6.50
Lagunitas ipa 6,5%    6.25
Vedett extra ipa ipa 5,5%   5.00

Oudaen dubbel dubbel 6.9%  5.25
Brouwerij ‘t IJ natte dubbel 6.5%  5.50

 
Lowlander islander tropical ale 3.8%    5.95
Lowlander yuzu & grapefruit 2.5%    5.95
Wieckse rose bier 4%    4.25
Brouwerij ‘t IJ ijwit  6.5%    5.50
Streekbieren naast de kaart 
wisselend assortiment

Bieren op fles zonder AlcohoL
Heineken 0.0 0%    2.95
Wieckse radler 0.0 0%    3.25
Wieckse wit 0.0 0%    3.75
VandeStreek ipa 0,5%  5.50
Lowlander wit 0.0%    5.50

Bieren Bar

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 is 
een ongefilterd tarwebier met 5% alcohol. De smaak wordt 
omschreven als een zachte, iets zoetige & romige smaak. 
Dit maakt dat het bier makkelijk kan worden doorge-
dronken. De speciale smaak dankt dit bier onder meer aan 
de toevoeging van vermalen sinaasappelschil en korian-
der. Proost!
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whiskY en BourBon
Laphroaig Schotland  7.50
Glenfiddich Schotland 5.75
Jack Daniel’s single barrel 100 proof V.S. 7.50
Paddy Ierland  4.75
Johnny Walker red Schotland  4.75

Likeuren
Bailey’s     4.75
Cointreau    5.75
Tia maria    4.75
Kahlúa 4.75
Sambuca    4.75
Grand marnier rouge    5.75
Disaronno amaretto    4.75
Licor 43     4.75
Bello limoncello     6.50

sterke drAnk 
uit eigen Land
Ketel 1 jonge jenever   3.50
Willem’s wermoed 5.25
Zuidam oude jenever  4.75
Ketel 1 vodka  5.25

sterke drAnk 
uit het BuitenLand
Bacardi superior blanco rum   4.50
Plantation original dark rum   5.50
Don papa 7 y.o rum    7.50
Don julio tequila blanco   6.50
Ilegal mezcal reposado   9.50
Hennessy V.S. cognac   6.50
Calvados busnel    4.75
Nonino grappa    6.00

Bites kitchen

Brood met smeersels    6.50
aioli | tapenade | olijfolie

Bitterballen        6.95
8 stuks | mosterd

Vegetarische groenten bitterballen    6.95
8 stuks | mosterd

Gemengd warm bittergarnituur  8.95
12 stuks | mayonaise |chilisaus | mosterd

Kaastengels       7.95
8 stuks | chilisaus

Portie ossenworst      5.95
piccalilly

Portie knoflook olijven     4.00

Portie gemengde noten      4.00

Borrelplank (klein)       13.50
serranoham | fuet | olijven | noten
gerookte ossenworst | brood met smeersels
oude kaas 

Borrelplank (groot)    19.50
serranoham | fuet | olijven | noten
gerookte ossenworst | brood met smeersels
oude kaas |gemengd warm bittergarnituur 12 stuks

Torpedo garnalen    7.95
8 stuks | chilisaus

Nacho’s       10.50
tomaat| ui | maïs| cheddar| jalapeño 
guacamole | zure room | salsa
 



You can’t 
buy hap-
piness but 
you can 
prepare a 
cocktail and 
thats kind 
of the same 
thing

you can’t 
Buy happi-
ness But 
you can 
prepAre A 
cocktail 
And thAts 
kind of the 
same thing

In the mix Bar

elderfLower fizZ  9.50
tanqueray gin
saint-germain
elderflower siroop
limoensap
chaudfontaine rood
komkommer

hendrick’s gin  9.50
fever tree indian tonic
komkommer

BoBBy’s gin    9.50
fever tree indian tonic
zeste van sinaasappel
kruidnagel

maruLa pomgranate gin 10.50
fever tree aromatic tonic
zeste van citroen
munt

tanqueray gin   8.00
fever tree indian tonic
limoen

seedLip spice 94 gin 
AlcohoL free  8.00
fever tree aromatic tonic
lavendel siroop
grapefruit

Virgin frAmBoos moJito 7.50
chaudfontaine rood
suiker siroop
framboos
munt
limoen
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pk spLit   7.50
licor 43
citroensap
chaudfontaine rood
sinaasappel
citroen

LimoncelLo tonica  8.50
bello limoncello
fever tree indian tonic
zeste van citroen

Aperol spritZ   9.75
chaudfontaine rood
prosecco
aperol
zeste van sinaasappel

dark And stormY   8.25
plantation original dark rum
fever tree ginger beer
limoensap
angostura bitters

moJito     8.00
havana club
chaudfontaine rood
suikersiroop
munt
limoen
angostura bitters

teQuilA sunrise  7.50
don julio blanco
jus d’orange
grenadine

caipirinha  7.50
cachaca
limoen
suiker

cuBa LiBre  7.50
havana club
coca cola
limoen

In the mix Bar



18Trouwen  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! 

PK Bilthoven is een officiële trouwlocatie, dus elkaar het JA-woord 
geven in onze sfeervolle kas is zeker een mogelijkheid. De sfeer-
volle kas is ook een perfecte plek voor een trouwreceptie,  
intieme lunch met familie en vrienden, toost op het bruidspaar en/of het taartmo-

ment. 

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


