
DESSERTS

Tiramisu €7,75
met amaretto, speculaas, cacao en lange vingers. 
Lactose, ei, gluten, noten, sulfiet 

Trio van ambachtelijk ijs €7,25
3 bollen ijs met spekkoek, slagroom en een kletskop. 
Keuze uit: aardbei, pistache, chocolade en bananenijs. 
Gluten, ei, lactose, noten 

Crème brulee van espresso €8,25
met hazelnoot ijs, slagroom en koffiebonen.
Lactose, ei, gluten 

Dame Blanche €6,25 
vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom. 
Lactose, ei, gluten 

Belgische wafel €8,75
met kaneel-ijs, warme kersen en witte chocolade. 
Lactose, ei, gluten 

Kinder Knutsel IJsje €5,75
Speciaal voor onze kleine gasten: softijs, een verrassings-
beker en diverse eetbare versiering om je eigen favoriete
toetje van te maken.
Lactose, gluten, ei, noten 

SPECIALE KOFFIE’S 
€6,95 
• Irish Coffee

• Dokkumer Koffie

• Italian Coffee Amaretto

• Italian Coffee Liquorcini

• French Coffee

• Spanish Coffee Tia Maria

• Spanish Coffee Liquor 43

• Kiss of Fire

• Bailey’s Coffee

• Volendammer Koffie

• Pieterman Speciaal

  
DINER MENU

1. Pomodorisoep met pestoroom en lente-ui. 
 Selderij, noten, lactose

2. Franse uiensoep met een kaascrouton.
 Sulfiet, gluten, selderij, mosterd 
3. Huis-gemarineerde garnalen met aioli. 
 Schaaldier, vis, soja

4. Salade geitenkaas met gestoofde peer,
 walnoot, cherrytomaten en balsamico.   Lactose, sulfiet, noten, mosterd, selderij, ei

5. Carpaccio met Parmezaanse kaas, 
 cherrytomaten en truffel-mayonaise. 
 Gluten, ei, lactose, mosterd, selderij

6. Volendammer vispalet met gerookte
 zalm, paling, garnalen en cocktailsaus. 
 Vis, Schaaldier, mosterd, ei, selderij, sulfiet

7. Bruschetta met avocado, gerookte 
 zalm en zontomaat. (Zonder zalm vegetarisch)
 Gluten, vis, lactose, noten, ei, mosterd, selderij

8. Caesar salade met gegrilde kip, 
 Parmezaanse kaas, cherrytomaten, 
 ansjovis en croutons. 
 Mosterd, ei, selderij, lactose, gluten, vis 
9. Gerookte palingsoep met bieslook.
 Vis, sulfiet, schaaldier, lactose, ei, selderij

10. Gebakken zalm met pompoen crème  en mosterd-dille saus. 
 Lactose, vis, sulfiet, ei, selderij, mosterd. 
11. Krokante kiphaasjes met chilisaus.
 Gluten, ei, soja, noten

12. Mexicaanse gehaktballen in tomatensaus 
 en een tortilla.
 Gluten, sulfiet, mosterd, selderij, ei, soja, lactose

13. Tartaar van tonijn met soja, lente-ui, 
 komkommer en milde wasabi-mayonaise.
 Vis, ei, selderij, mosterd, soja, gluten

14. Luxe loempia met vulling van pulled pork 
 geserveerd met hoisin saus.
 Gluten, lactose, ei, selderij, soja, noten, sesam, mosterd

15. Wild stoofpot met Volendammer bockbier 
 en aardappelpuree.
 Gluten, ei, lactose, selderij, sulfiet, mosterd

16. In amandelkorst gebakken kabeljauwfilet 
 met zuurkoolstamppot en botersaus.
 Gluten, lactose, vis, sulfiet, noten, ei, selderij, mosterd

17. Lasagne met gegrilde groenten, pesto en 
 rucola.
 Gluten, ei, mosterd, selderij, noten, lactose 

18. Huis-gemarineerde spareribs, met gepofte 
 roseval aardappelen.
 Soja, lactose, gluten, ei, mosterd, selderij, noten

19. Garnalen kroketjes met huisgemaakte 
 cocktailsaus.
 Schaaldier, gluten, lactose, ei, mosterd, selderij, vis, sulfiet

20. Malse kipsaté met gebakken ui, kroepoek 
 en nasi.
 Noten, ei, selderij, gluten, soja, lactose, mosterd

21. Mini hamburger op een brioche bol met 
 truffel-mayonaise en koolsalade.
 Lactose, ei, gluten, selderij, mosterd

22. Wild Trio met herten ham, wild-paté, 
 cranberrycompote en een bospadden-
 stoelen kroket. 
 Gluten, lactose, sulfiet, noten, selderij, ei, mosterd

23. Biefstuk met pepersaus en gepofte roseval 
 aardappelen.
 Gluten, ei, sulfiet, mosterd, selderij, lactose, noten.

24. Roergebakken garnalen met teriyakisaus, 
 taugé, bosui en pompoenpitten
 Vis, Selderij, mosterd, sesam, soja, gluten, ei, noten

25. Ambachtelijke mini kroketjes van wild en 
 truffel geserveerd met kruiden-mayonaise.
 Gluten, lactose, ei, selderij, mosterd

26. Zoete pompoentaart met prei, pastinaak 
 en bourgondische kruiden geserveerd 
 met aioli. 
 Ei, lactose, selderij, mosterd, gluten

27. In roomboter gebakken sliptong met   botersaus.
 Gluten, vis, lactose, sulfiet, ei

28. Mini broodje pulled chicken met  koolsalade.
 Ei, Lactose, gluten, sulfiet, selderij, mosterd
 
Onbeperkt bij te bestellen: 
Salade, rode kool, boeren frites, stoofperen.

ONBEPERKT GENIETEN.
Onze onbeperkt dineren kaart is beschikbaar van 17:00 tot 22:00 uur. 

Pieterman 8 
Marinapark Volendam 
Tel.: 0299 - 32 33 92 
www.restaurantpieterman.nl
info@restaurantpieterman.nl

Trouwen, feest of zakelijk event? 
Kijk naar onze arrangementen op 
www.restaurantpieterman.nl

TIP VOOR BIJ 
DE KOFFIE
4 heerlijke bonbons 

€2.75



SPECIALE KOFFIE’S 
€6,95 
• Irish Coffee

• Dokkumer Koffie

• Italian Coffee Amaretto

• Italian Coffee Liquorcini

• French Coffee

• Spanish Coffee Tia Maria

• Spanish Coffee Liquor 43

• Kiss of Fire

• Bailey’s Coffee

• Volendammer Koffie

• Pieterman Speciaal

TIP VOOR BIJ 
DE KOFFIE
4 heerlijke bonbons 

€2.75

  
LUNCH MENU

1. Pomodorisoep met pestoroom en lente-ui. 
 Selderij, noten, lactose

2. Franse uiensoep met een kaascrouton.
 Sulfiet, gluten, selderij, mosterd 

3. Huis-gemarineerde garnalen met aioli. 
 Schaaldier, vis, soja

4. Salade geitenkaas met gestoofde peer,
 walnoot, cherrytomaten en balsamico.  
 Lactose, sulfiet, noten, mosterd, selderij, ei

5. Carpaccio met Parmezaanse kaas, 
 cherrytomaten en truffel-mayonaise. 
 Gluten, ei, lactose, mosterd, selderij

6. Volendammer vispalet met gerookte
 zalm, paling, garnalen en cocktailsaus. 
 Vis, Schaaldier, mosterd, ei, selderij, sulfiet

7. Bruschetta met avocado, gerookte 
 zalm en zontomaat. (Zonder zalm vegetarisch)
 Gluten, vis, lactose, noten, ei, mosterd, selderij
 

DESSERTS

Tiramisu €7,75
met amaretto, speculaas, cacao en lange vingers. 
Lactose, ei, gluten, noten, sulfiet 

Trio van ambachtelijk ijs €7,25
3 bollen ijs met spekkoek, slagroom en een kletskop. 
Keuze uit: aardbei, pistache, chocolade en bananenijs. 
Gluten, ei, lactose, noten 

Crème brulee van espresso €8,25 
met hazelnoot ijs, slagroom en koffiebonen.
Lactose, ei, gluten 

Dame Blanche €6,25 
vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom. 
Lactose, ei, gluten 

Belgische wafel €8,75
met kaneel-ijs, warme kersen en witte chocolade. 
Lactose, ei, gluten 

Kinder Knutsel IJsje €5,75
Speciaal voor onze kleine gasten: softijs, een verrassings-
beker en diverse eetbare versiering om je eigen favoriete
toetje van te maken.
Lactose, gluten, ei, noten 

8. Caesar salade met gegrilde kip, 
 Parmezaanse kaas, cherrytomaten, 
 ansjovis en croutons. 
 Mosterd, ei, selderij, lactose, gluten, vis 

9. Mini pannekoek naturel
 Gluten, ei, lactose

10. Panini caprese met mozzarella, tomaat
 en pesto.
 Lactose, noten

11. Krokante kiphaasjes met chilisaus.
 Gluten, ei, soja, noten

12. Mexicaanse gehaktballen in tomatensaus 
 en een tortilla.
 Gluten, sulfiet, mosterd, selderij, ei, soja, lactose

13. Sunny-side up ei met ham en kaas op een 
 snede boerenlandbrood.
 Gluten, lactose, ei

14. Nacho’s met tomaat, lente-ui, chili, tomaten-
 salsa en aioli.
 Gluten, lactose, selderij, mosterd, ei

15. Malse kipsaté met gebakken ui, kroepoek 
 en nasi.
 Noten, ei, selderij, gluten, soja, lactose, mosterd

16. Mini hamburger op een brioche bol met 
 truffel-mayonaise en koolsalade.
 Lactose, ei, gluten, selderij, mosterd

17. Crostini’s met rucola, rosbief, kappertjes,
 ui en pesto.
 Gluten, ei, sulfiet, mosterd, selderij, lactose, noten.

18. Mini broodje met ambachtelijke zalmsalade 
 en amsterdamse ui.  
 Ei, lactose, selderij, mosterd, gluten

19. Mini broodje pulled chicken met   koolsalade.
 
 Ei, Lactose, gluten, sulfiet, selderij, mosterd 

Onbeperkt bij te bestellen: 
Salade, boeren frites, stoofperen.

ONBEPERKT LUNCHEN.
Onze onbeperkt lunchen kaart is beschikbaar van 12:00 tot 15:30 uur. 

Pieterman 8 
Marinapark Volendam 
Tel.: 0299 - 32 33 92 
www. restaurantpieterman.nl
info@restaurantpieterman.nl

Trouwen, feest of zakelijk event? 
Kijk naar onze arrangementen op 
www.restaurantpieterman.nl 


