41 GERECHTEN

75 DRANKEN

LUNCH
VOORGERECHTEN
SALADES
HOOFDGERECHTEN
NAGERECHTEN

WAARVAN
16 EIGEN BIEREN

BROUWERSUURTJE
WIL JE WETEN HOE DE EMELISSE BIEREN
WORDEN GEMAAKT? DOE DAN EENS MEE MET
HET BROUWERSUURTJE.
Je krijgt uitleg over het brouwproces en natuurlijk proeven we
ook een paar huisgebrouwen bieren.
Eten en bier, dat gaat goed samen. Naast bier, krijg je dus ook
een bijpassende borrelhap geserveerd.

PER PERSOON € 8,50

Vraag naar de eerstvolgende mogelijkheid.

NOG GEEN 18 JAAR = NOG GEEN ALCOHOL. Bij twijfel vragen wij om

legitimatie. Gasten tot 18 jaar mogen wel meeluisteren, maar
natuurlijk niet proeven. Voor hen betaalt u alleen de door hun
genoten consumpties.

VOOR BIJ DE KOFFIE
APPELGEBAK

€ 3,75

HUISGEMAAKTE CHOCOLADE BROWNIE

€ 4,75

POFFERTJES

€ 5,50

Ambachtelijk appelgebak

Met knapperige stukjes hazelnoot en tonkaboon

Portie poffertjes met poedersuiker en roomboter

WARME DRANKEN EN ZO
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Thee
Verse munt thee
Chocomelk
Irish coffee
Spanish coffee
Italian coffee
French Coffee
D.O.M. Benedictiene coffee

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,50
3,50
3,50
3,50
2,50
2,75
3,00
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

SAMEN GENIETEN VAN
EEN PORTIE
PORTIE KAAS

€ 6,00

Portie jonge en oude kaas met twee soorten mosterd

PORTIE OLIJVEN

Heerlijke groene en zwarte olijven

PORTIE BITTERBALLEN
5 stuks
10 stuks
15 stuks
20 stuks

€ 4,00

€ 5,00
€ 9,50
€ 14,00
€ 17,00

GEZELLIG BORRELPLANKJE

€ 14,00
Kaas, serrano ham, olijven, salami, nootjes, stokbrood en
kruidenboter

PORTIE KAASSTENGELS

€ 6,00

PORTIE KIPKLUIFJES MET CHILISAUS

€ 12,50

8 kaasstengels met oosterse saus

10 kipkluifjes

BROUWERSPLANK

€ 29,50
Al bijna traditie; een mooie plank met een leuke variëteit aan
vis en vleeshapjes. De enige echte brouwersplank. Lekker
voor bij de borrel of als voorgerecht (voldoende voor 2-4
personen)

GAMBA’S EERLIJK DELEN

Makkelijk te pellen grote garnalen in room met knoflook en
rode peper met stokbrood
10 stuks
15 stuks
20 stuks

€ 15,00
€ 22,50
€ 30,00

LUNCHEN IN DE BROUWERIJ
DE ENIGE ECHTE EMELISSE BROUWERSPLANK

€ 29,50
Een echte aanrader. Een ruime plank met kleine koude
en warme lekkernijen. Heerlijk als lunch voor 2-3 personen, of
als tussendoor met meer gasten

BROODJE HAMBURGER GEITENKAAS

€ 18,50
Hamburger van heerlijk rundvlees, met daarboven op een
heerlijk stuk zacht gesmolten geitenkaas en Serano ham.
Geserveerd met frietjes

BROODPLANK

€ 5,50

MOSTERDSOEP

€ 7,50

Wit Stokbrood, bruid brood, kruidenboter,
knoflook zeezoutboter

Romige mosterdsoep met spekjes, camembert
rustique en bosui

BOERENSOEP MET VLEUGJE MEDITERANÉ

€ 8,50
Winterse soep met o.a. tomaat, groenten, tikje rode peper,
knoflook, salami en spekjes

EMELISSE TOSTI

Een flinke tosti in vier varianten
Met kaas en tomaat
Met ham en tomaat
Met ham, kaas en tomaat
Met geitenkaas, spek en honing

€
€
€
€

6,00
6,00
7,00
8,50

TRIO VAN KROKETJES

€ 9,50
Ambachtelijk gemaakt rundvlees-, garnalen- en kaaskroket
met grove zeeuwse mosterd en stokbrood

VOORGERECHTEN
BROODPLANK

€ 5,50
Wit Stokbrood, bruid brood, kruidenboter, ansjovisboter

MOSTERDSOEP

€ 7,50
Romige mosterdsoep met camembert rustique en bosui

BOERENSOEP MET VLEUGJE MEDITERANÉ

€ 8,50
Winterse soep met o.a. tomaat, groenten, tikje rode peper,
knoflook, salami en spekjes

GEITENKAAS

€ 10,50
kleine salade met gegratineerde geitenkaas, appelstroop, en
gedroogde Serano ham

GEGRATINEERDE MOSSELEN

€ 13,00
Mosselen gegratineerd met een mengel van crème fraîche, ui,
knoflook, spekjes en gruyére kaas

GAMBA’S IN LOOK

€ 13,50

In rode peper, spekjes bereidde gamba’s

BIEF CARPACCIO MAAR DAN ANDERS

€ 16,00
Heel dungesneden gebakken bief met een granituur van olie,
kaas, kappertjes en pijnboompitten

DE ENIGE ECHTE EMELISSE BROUWERSPLANK

€ 29,50
Al bijna traditie; een mooie plank met een leuke variëteit aan
vis en vleeshapjes. De enige echte brouwersplank. Lekker
voor bij de borrel of als voorgerecht (voldoende voor 2-3
personen

HOOFDGERECHTEN
BOERENKIP

BLOND

€ 18,95
Potje met heerlijk zacht kippenvlees dat langzaam heeft
gesudderd in kippenbouillon, rode wijn, met aardappel

BROODJE HAMBURGER GEITENKAAS

DUBBEL

€ 18,50
Hamburger van heerlijk rundvlees, met daarboven op een
heerlijk stuk zacht gesmolten geitenkaas en Serano ham.
Geserveerd met frietjes

QUICHE CON QUESO

DUBBEL

€ 18,50
Vegetarische quiche met spinazie, tomaat, ei, ui, room en
verschillende kazen

KABELJAUW

WIT

€ 21,00
Gebakken kabeljauwfilet met een zachtromige dragon
tuinkruidensaus en seranoham

MOSSELEN

BLOND

€ 22,50
Mosselen met crème fraîche, piri piri, paprika, knoflook, uitjes
en spekjes

STEAK EMELISSE

WINTERBIER

€

€ 21.50
Steak bavette van de gril met een champignon spekjessaus

BORD VOL GAMBA’S MET STOKBROOD

WITBIER

Makkelijk te pellen, grote garnalen in room met knoflook en
rode peper. Vingerlikkend lekker.
10 stuks
15 stuks
20 stuks
Naar keuze met friet € 2,50

SCHWEINEHAXE

SAISON

€€

€ 15,00
€ 22,50
€ 30,00

€ 24.50
Op veler verzoek. Bekend in skigebieden én in Emelisse.
Heerlijke schweinehaxe, langzaam gegaard in de oven.
Geserveerd met zuurkool

KLEINE GASTEN
FRIETJES MET..

€ 7,50
Frietjes met naar keuze kroket, frikandel, knakworst,
kipnuggets of vissticks
Extra snack
€ 2,50

KINDERMOSSELEN

€ 14,50

NAGERECHTEN
KINDERIJS

€ 5,00

DAME BLANCHE

€ 7,00

DAME YELLOW

€ 7,50

Vanille-ijs met slagroom en smarties strooisel

Vanille ijs, chocoladesaus en slagroom

Vanillie-ijs, chocoladesaus, advocaat en slagroom

GEKLETS

€ 8,50
Vanillie-ijs met kletskoppen, caramelsaus en slagroom

GEBAKKEN APPELTJES MET IJS

€ 9,95

KAASPLANKJE

€ 12,50

Bak appel-ijs met gebakken appel en cranberries en
ahornsiroop

4 soorten kaas met appelstroop en notenbrood

OF EEN LÉKKERE KOFFIE MET…….EN SLAGROOM
Irish coffee
Spanish coffee
Italian coffee
Baileys coffee
D.O.M. coffee
French coffee

€
€
€
€
€
€

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

DE BIEREN VAN EMELISSE
EMELISSE OERPILS

Typering: Pils zoals pils hoort te zijn. Licht bitter
en fris van smaak
Ebc
Ebu
Alc

EMELISSE ENGLISH BITTER

Een echte doordrinker met weinig alcohol.
Licht hoppig en donkerblond van kleur
Ebc
Ebu
Alc

€ 3,25
: 11
: 28
: 5%
€ 3,75
: 25
: 35
: 4,5%

EMELISSE WITBIER

€ 3,75
Typering: Zacht van smaak, verfrissend, milde afdronk
Ebc
: 13
Ebu
: 14
Alc
: 5%

EMELISSE DUBBEL

Typering: licht zoet, moutig, donker bier
Ebc
Ebu
Alc

EMELISSE SAISON

Typering: Goudblond bier dat het midden houdt
tussen een blond en een witbier
Ebc
Ebu
Alc

EMELISSE 2PUNT5

Te kort aan hop? Hier niet.
Een uiterst hoppig bier met slechts 2.5% alcohol
EBC
EBU
Alc

EMELISSE BLOND I.P.A

Typering: Een favoriet die bekend staat om zijn
fris fruitige geur en afdronk
Ebc
Ebu
Alc

EMELISSE D.I.P.A

Typering: Een donkerblond stevig gehopt bier
Ebc
Ebu
Alc

EMELISSE B.I.P.A

€ 4,00
: 45
: 18
: 7,5%
€ 4,00
: 15
: 45
: 4,6%
€ 3,25
: 15
: 60
: 2,5%
€ 4,00
: 33
: 35
: 6,8%
€ 4,50
: 14
: 65
: 7,9%

€ 4,00
Een Double I.P.A, waar tijdens de filtering zwarte mout aan is
toegevoegd, die het bier zijn donkere kleur geeft. Het bier is
fruitig door hop uit Nieuw Zeeland.
Ebc
: 60
Ebu
: 69
Alc
: 8%

EMELISSE T.I.P.A

Typering: Sterk gehopt, een smaakbom voor wie
van hop houdt….en van een tikje alcohol
Ebc
Ebu
Alc

EMELISSE IMPERIAL RUSSIAN STOUT

Typering: Niet zomaar een stout. Vol van smaak.
Een absolute must voor hen die van stout houden
Ebc
Ebu
Alc

€ 5,00
: 13
: 130
: 10%
€ 6,00
: 130
: 90
: 11%

EMELISSE ESPRESSO STOUT

€ 6,00
Typering: Een lichte koffiesmaak wordt verkregen met
de beste espressobonen. Een perfect bier bij een nagerecht, een kaasplank..of op een echt genietmoment
Ebc
: 80
Ebu
: 71
Alc
: 9,5%

EMELISSE SMOKED RYE I.P.A

Typering: de gerookte roggemout geeft een lichte
rooksmaak aan dit bier
Ebc
Ebu
Alc

€ 4,50
: 11
: 55
: 6,2%

Af en toe brouwen we bijzondere bieren waarvan de voorraad
altijd beperkt is. Deze bieren worden verkocht onder de
noemer White Label. Wij vertellen je graag of en wat er nu
voorradig is. Whitelabels verkopen wij v.a. € 8.00

WATER
Sourcy rood
Sourcy blauw
Sourcy rood 0.70L
Sourcy blauw 0.70L

€
€
€
€

2,50
2,50
6,00
6,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,75

FRISDRANKEN
Cola
Cola light
7 Up
Sinas
Cassis
Tonic
Bitter Lemon
Appelaere
Perelaere
Vers sinaasappelsap
Flesje sinaasappelsap
Tomatensap
Lipton ice tea
Lipton Ice tea green
Apfelschorle

APERITIEF, LIKEUREN &
GEDISTILLEERD
Ruby port
Sherry dry

€ 4,00
€ 4,00

Sherry medium
Campari
Vermouth Martini Bianco
Tia Maria
Grand Marnier
Liqor 43
Amaretto di Sarronno
D.O.M. Benedictine
Cointreau
Calvados
Remy Martin V.S.O.P
Jonge jenever
Oude jenever
Corenwijn

WHISKY

The Gelnlivit 12 Years single malt
Glenfiddich 12 Years single malt singnature
Glenfiddich 18 Years singel malt small batsch reserve

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,50
6,50
2,50
3,50
3,50

€ 8,00
€ 12,00
€ 16,00

IN THE MIX
Gin Tonic classic
Gin Tonic met een shot Cointreau
Bacardi cola
Campari Jus d’orange

€
€
€
€

7,50
9,50
6,50
7,50

WITTE WIJN
SPRINGBOK CHENIN BLANC

Zuid-Afrika
De Chenin-druif geeft in het ideale Zuid- Afrikaanse klimaat
een vriendelijke wijn met aroma’s van wit fruit en een frisse,
zachte en milde smaak
Glas € 3,75 Fles € 18,50

NEDERBURG THE MANOR, SAUVIGNON BLANC

Zuid-Afrika
In de smaak verfrissend en niet te zwaar met frisse tropische
fruitgeuren en een aangename afdronk
Glas € 5,00 Fles € 25,00

URMENETA, CHARDONNAY

Chili
Intense Chardonnay met aroma’s van perzik, tropisch fruit en
een hint van banaan die perfect samensmelten met de rijke
geur van vanille
Glas € 5,00 Fles € 25,00

VICENTE GANDIA NEBLA, VERDEJO

Spanje
Zeer aromatische aantrekkelijke strakdroge wijn met een bouquet van venkel en versgemaaid gras maar ook volop tropisch
fruit en verfrissende zuren
Glas € 5,00 Fles € 25,00

RIVANER DE KLEINE SCHORRE

Een bijzonder frisse wijn met volle fruit tonen als lychee, perzik
en peer; een licht sprankeltje maakt deze wijn compleet.
Door zijn licht zoete smaak en zijn frisheid laat deze wijn zich
geweldig combineren met Zeeuwse zilte zaligheden. Ook
pittige gerechten en salades zijn goede combinaties met deze
wijn. Lekker bij garnalen.
glas € 6,50 Fles € 32,50

RODE WIJN
SPRINGBOK SHIRAZ/CABERNET

Zuid-Afrika
Een volle, rijke, donkerrode wijn met aroma’s van bramen en
kersen. Zacht en mild in de afdronk
Glas € 3,75 Fles € 18,50

NEDERBURG THE MANOR, SHIRAZ

Zuid-Afrika
In de geur pruimen en kersen met aroma’s van kruidig eiken.
De smaak van rijpe pruimen, kersen en donkere chocolade
Glas € 5,00 Fles € 25,00

VICENTE GANDIA HOYA DE CADENAS TEMPRANILLO
ORGANIC
Spanje
Biologische Tempranillo met een kersenrode kleur en een
smaak van zwarte bessen en tonen van drop
Glas € 5,00 Fles € 25,00

BUBBELS!
CAVA MVSA BRUT

Spanje
Strogele kleur met groene tonen. Aroma’s van rijpe meloen,
banaan en vooral groene appel. Droge, pittige en fruitige
smaak met mooie frisse zuren
Fles € 27,50

ROSE WIJN
SPRINGBOK ROSÉ

Zuid-Afrika
Een lichtroze rosé met fris rood fruit als aardbeien en
frambozen. Mild droog, toegankelijk en een zacht-kruidige,
frisse afdronk
Glas € 3,75 Fles € 18,50

WATER-INFORMATIE
Wij doen wél water bij de wijn. We brengen gratis een karaf
kraanwater als je andere drankjes besteld.
Kom je echt alleen om een glaasje water te drinken, dan
rekenen wij slechts € 2,50 voor een hele karaf
P.S wij doen ook water bij het bier

WINKELEN KAN HIER OOK
HEB JE IETS LEKKERS GEPROEFD?
Wellicht vind je in ons winkeltje precies dat wat je mee wilt
nemen. Een mooie fles bier, een donker bruin Emelisse brood,
of chocolade van Noord Beveland, keuze genoeg.
Waarom alleen hier genieten terwijl het thuis ook kan.

KLEUR VAN HET BIER
Van grootste invloed op de kleur van bier, is de gebruikte
mout. Verder kunnen andere grondstoffen, zoals suikers
(bruine), hop en vruchten ook de kleur van het bier
beïnvloeden. Ook de bewerkingen die het bier ondergaat,
maïschen, spoelen, koken, gisting en oxidatie, zijn factoren die
kleur bepalen. Koken maakt bijvoorbeeld het bier donkerder,
net zoals oxidatie. De gisting daarentegen, zorgt er weer voor
dat het bier een lichtere kleur krijgt.
De kleur van mout en bier worden uitgedrukt in EBCkleureenheden door vergelijking met standaard EBCkleurschijven. E.B.C.-kleurschaal: de schaal voor het bepalen
van de kleur van bier, zoals deze is vastgesteld door de
Europese Brouwerij Conventie (European Brewery Convention).

KLEUR
bleek/licht blond
blond/geel
goud
amber
koper
donker koper/bruin
zeer donker bruin (doorschijnend)
zwart (niet doorschijnend)

EBC-WAARDEN
6-9
9-12
12-20
20-30
30-45
45-75
75-120
>120

Of een bier wel of niet bitter is, heeft ook met smaak te
maken. Wat ik bitter vind hoef jij niet bitter te vinden en
andersom. Wel is er een meetwaarde opgesteld, waarmee
wordt aangegeven of een bier bitter is of niet. Dit wordt
gedaan in EBU waardes.
5 - 20 EBU = Weinig bitter
20 - 30 EBU = Redelijk bitter
30 - 40 EBU = Behoorlijk bitter
40 - 110 EBU = Bitter

EMELISSE AL MEER DAN
10 JAAR EEN BEGRIP
10 jaar geleden (2005) werd Emelisse gebouwd. De industriële
stijl van het gebouw doet misschien denken aan 1910-1920.
Emelisse brouwt er haar mooiste bieren. Modern, hoppig,
maar ook met een vleugje Zeeland. Per brouw maakt onze
brouwer zo’n 10 Hectoliter bier. Het brouwproces begint in
onze koperen ketels en eindigt in onze kelder in een van de
zeven gist- en lager tanks.
Sinds November 2016 is de produktie van Emelisse bier in
handen van “Het Biercollectief” Met Jens van Stee als enthousiaste vakbekwame brouwer aan het roer, staat dat garant
voor nog meer lekkers. De produktie wordt vergroot en het
merk mag verder uitgroeien tot een statement in de bierwereld. Daarom verhuist de produktie van de meeste bieren
naar Goes. Dat is de brouwerij waar ook het bier van Slot
Oostende wordt gebrouwen.

BIER PROEVEN
Wil je kennis maken met onze bieren, probeer ze dan
4 proefglaasjes bier van de tap € 8,50

RONDLEIDING
Tijdens een rondleiding door de brouwerij, krijg je uitleg van
een van onze medewerkers. We bezoeken ook onze
brouwkelder én natuurlijk gaan we ook bieren proeven.
Een rondleiding vindt plaats op zaterdag om 16.00 uur. Komt
je met een groep? Reserveren op andere momenten is dan
ook mogelijk (minimaal 10 deelnemers).

GROEPEN
Bruiloft, diner, vergadering, aangeklede borrel, kerstbijeenkomst, personeelsfeest, afscheid, presentatie, verjaardag,
oldtimerrit, fietstocht, workshop, het kan allemaal. Wij zijn je
graag van dienst met een vrijblijvende offerte.

AFWIJKENDE WENSEN
Vragen kan altijd…en als wij het kunnen, dan vervullen we je
wensen graag.

IETS TE VIEREN?
IN BROUWERIJ EMELISSE KUN JE MET ELK
GEZELSCHAP TERECHT. OF HET NU IS VOOR EEN
LUNCH VOOR TWEE OF EEN FEEST VOOR 100
GASTEN. ER IS VAN ALLES MOGELIJK.
In overleg stellen we voor grotere groepen graag een
keuzemenu of een buffet samen. Kijk voor mogelijkheden
ook eens op de website.

WWW.EMELISSE.NL

KRIEBELS EN ANDERE
ALLERGIËN?
Informatie over allergenen verstrekken wij u graag. Vaak
kunnen wij u mondeling al helpen, zo niet, dan pakken we
onze allergenenlijst er bij.

RONDLEIDING EN
BIERPROEVEN
Je bent van harte welkom voor een rondleiding. Vraag onze
medewerkers naar de mogelijkheden. Bier proeven kan
natuurlijk altijd.

DE PLANK NIET MISSLAAN...
Iets lekkers bestellen en dat delen met anderen. Het is niet
alleen hip, maar bovendien heel gezellig. Kies daarom eens
voor een brouwersplank of een borrelplank.

BIER BIJ JE ETEN
IN DE BROUWERIJ KIES JE NATUURLIJK VOOR EEN
GOED GLAS BIER BIJ IEDER GERECHT.
De brouwers van Emelisse hebben al wat voorwerk gedaan.
Ze hebben bij ieder voorgerecht een suggestie gedaan.
Stuk voor stuk eigen bieren die volgens hen prima samengaan
met het gerecht. Soms zorgt dat voor een versterking, dan
weer voor een tegenstelling van de smaak.
Om diverse bieren te kunnen proeven kun je ze in twee
formaten krijgen: een proefglaasje of een mooi Emelisse glas.

EVEN GEEN BIER?
Voor diegene die geen bier drinkt is er vanzelfsprekend ook
een compleet assortiment aan dranken. Een goed glas wijn,
frisdrank of verse sinaasappelsap. U zegt het maar.

MOBIEL BETALEN, OOK
VOOR GEZELSCHAPPEN
Als ieder van u een gedeelte van de rekening wil betalen dan
krijgt u van ons een één rekening en kunt u deze via uw
mobiel bankieren app gesplitst betalen.

EMELISSE VOOR THUIS EN
VOOR JE VRIENDEN
VERGEET JE STRAKS NIET EEN PAAR LEKKERE
BIEREN MEE TE NEMEN?
Een vierpak Emelisse is een prima cadeau voor Henk die
tijdens je vakantie het gras heeft gemaaid, Astrid die de
bloemen water heeft gegeven of voor Jan die volgende
week jarig is.

RESERVEREN
RESERVEREN IS VERZEKERD ZIJN VAN EEN TAFELTJE.
Reserveren kan op verschillende manieren
Telefonisch 0113-370262
Online via www.emelisse.nl
Online via www.couverts.nl
Even binnenstappen
Natuurlijk ben je ook zonder te reserveren van harte
welkom. Maar als je met meer dan 6 personen komt,
raden we het zeker aan.

SMULFIETSEN
Van mei tot en met september kun je weer deelnemen aan de
smulfietstochten. Voor € 19,50 fiets je met de fietsknooppunten over het mooie Noord Beveland. Kies zelf vijf van de 12
deelnemende bedrijven. Hier krijg je een heerlijk gerechtje of
leuk hapje. Zo kun je op een sportieve manier kennis maken
met ons eiland. Ben je niet zo sportief: autosmullen kan ook!
Kijk eens op www.smulfietsen.nl

NIEUWEWEG 7
4493PA KAMPERLAND
T. 0113-370262

BROUWERIJ@EMELISSE.NL
WWW.EMELISSE.NL

PROBEER NU
DE OVERHEERLIJKE HERFSTBOCK OF ONS
WINTER BIER

ALC.

8,0 %

ALC.

10,5 %

BIER - CAT. S

BIER - CAT. S

VOL

VOL

