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Bert Klunder (1956-2006) won in 1984 de jury- en publiekprijs van
Camaretten. Sindsdien maakte hij producties en regisseerde hij onder
meer veel voorstellingen van Brigitte Kaandorp, Angela Groothuizen,
Jaap Mulder en Vincent Bijlo. In de tv-serie ‘Mannen voor Vrouwen’
(RVU, 2001 en 2002) liet Klunder zijn talent zien voor cabareteske monologen en spitsvondige beschouwingen. In zijn soloproducties blijkt
een voorkeur voor lichtgestoorde types die zich ergens in vastbijten of
hun verhaal doen. Bert Klunder woonde in Alkmaar samen met Mylou
Frencken en dochter Madelief.

Bert Klunder

cover: Pierre Bokma-Kees Prins
Een man, een man

KOFFIE & GEBAK
thee

koffie
koffie					2,30
espresso				2,30
cappuccino				2,50
koffie verkeerd			

2,70

latte macchiato			

2,85

dubbele espresso			

3,50

specials

thee met verse munt 		2,90
gember thee 			2,90

zuivel
warme chocomelk			3,00
(met slagroom + 0,50)

chocolat dream			4,50
espresso, warme melk,
chocoladesiroop, slagroom
heavenly hazelnoot			4,50
espresso, warme melk,
hazelnootsiroop, slagroom
sweet caramel			4,50
espresso, warme melk,
caramelsiroop, slagroom
irish coffee				7,50
bruine suiker, Jameson whiskey,
slagroom
french coffee				7,50
Grand Marnier, slagroom
italian coffee				7,50
Amaretto, slagroom
siroop of espresso shot		

thee					2,25
diverse smaken van Lipton

0,50

chocomelk				2,50
fristi					2,50
melk					2,00
karnemelk				2,00

gebak
wisselende soorten taart
per punt			

3,70

appeltaart				3,50
slagroom				0,50

GOEDEMORGEN LEKKERS
tot 12.00
vers gebakken croissant 		
met boter en jam

2,75

bakje yoghurt 			3,50
met noten

ontbijt Klunder			8,50
croissant met jam, glas verse
jus d’orange, koffie of thee,
bakje yoghurt met noten

LUNCHGERECHTEN
van 11.30 t/m 17.00

warme broodjes*

broodjes*

*wit of bruin boerenbrood

*wit of bruin boerenbrood

(on) gezond				7,00
kaas, ham, tomaat,
komkommersla, atjar, cocktailsaus

1x of 2x Grootmeester
kalfsvlees kroket		
met mosterd

Old Alkmaar kaas (V)		
met grove mosterd

5,75

huisgemaakte tonijnsalade		
met een gekookt eitje

7,75

warme beenham			8,00
met gebakken champignons
en honing-mosterdsaus

carpaccio				9,25
met sla, parmezaanse kaas en pesto
hummus (V)				7,50
met gegrilde courgette, sla en feta
avocado (V)				7,00
met een gekookt eitje, tomaat
en pestomayonaise

4,00 / 7,00

huisgemaakte gehaktbal		
met jus en mosterdsaus

7,50

gebakken champignons (V)		
7,50
met gesmolten oude kaas en salade
gesmolten geitenkaas (V)		
met salade, noten en honing

8,75

krokante uienringen (V)		
met mosterdsaus, tomatensalsa
en noten

7,25

Grootmeester kaaskroketjes		
kleine kaaskroketjes met
mosterdmayonaise

8,50

Klunder’s
favorieten

omeletten&
uitsmijters*

focaccia kip				9,00
met gebakken kip, spek, tomaat,
sla en pestomayonaise
focaccia caprese (V)			
met mozzarella, pesto
en tomatensalsa

8,50

*met wit of bruin boerenbrood

omelet					7,25
ham en/of kaas en/of spek
en/of champignons
uitsmijter				7,25
ham en/of kaas en/of spek

club kip				9,50
met spek, sla, komkommer,
tomaat en mayonaise
kipsaté 				16,50
met pindasaus,
frisse salade, friet en kroepoek
runderburger 			14,75
op een brioche bol
met uiencompote, sla,
truffelmayonaise en friet

uitsmijter Klunder			7,50
met ham, kaas, tomaat en ui

salades
klein / groot

spicy chicken			
9,75 / 15,95
met kip, spek, romaine sla,
avocado, mangochutney, cashewnoten
en oosterse dressing
geitenkaassalade (V)		
9,75 / 15,95
met appel, rode biet en noten

panini
Ham en/of kaas 			4,95
Geitenkaas en honing (V)		

6,50

Mozzarella, tomaat en pesto (V)

6,50

soepen*

vissalade met rivierkreeft
met gamba, tonijnsalade en
een stukje gebakken vis

- / 17,50

pannenkoeken

*al onze soepen worden geserveerd met brood

naturel (V)				6,00

pomodori soep (V)			6,75

spek en/of appel en/of kaas		

soto ayam				9,50
maaltijd soep met groente,
kip, noedels en ei
Onze chef gebruikt zoveel mogelijk streekgebonden biologische producten.
Geeft u gerust uw dieetwensen door aan onze bediening.
Wij gebruiken ingrediënten waar u allergisch voor zou kunnen zijn, zoals noten en pinda’s.
Onze gerechten zijn ook niet per definitie lactose- en glutenvrij.

7,50

DINER
vanaf 17.00

lekker vooraf
boerenbrood (V) 			
met kruidenboter en hummus

5,50

naanbrood (V) 			
7,50
tomatensaus, parmezaan, olijven, pesto,
ruccola en balsamico

krokante uienringen (V)		
met mosterdsaus, olijven
en bruschetta

7,95

voorgerechten
‘Klunderijtje’		
Drie wisselende gerechtjes,
geserveerd met een soepje

pp. 13,75

gamba’s piri piri			
in knoflookolie met lente-ui
en brood

8,95

carpaccio				9,95
dungesneden rundvlees,
truffelmayonaise, sla,
oude kaas en gerookte amandelen

l‘vegan tuna’ (V)			7,95
in soja gemarineerde watermeloen,
zoetzure bundelzwammen, komkommer,
sesam en vegan wasabi-mayonaise

buikspek				9,50
op paksoi salade met char siu
bbq saus, sirachamayonaise en sesam

l‘carpaccio’ (V)			7,95
van tomaat en gegrilde courgette,
ruccola, salsa verde en gerookte
amandelen

mosselen				8,95
in kruidenboter, gegratineerd
met panko en Old Alkmaar,
geserveerd met brood
gerookte zalm			9,95
op bruchetta, kruidenmayonaise
en zoetzure komkommer

pomodori soep* (V)			6,75
soto ayam*				9,50
maaltijd soep met groente,
kip, noedels en ei

*al onze soepen worden geserveerd met brood
l veganistisch gerecht, bevat geen dierlijke producten

Onze chef gebruikt zoveel mogelijk streekgebonden biologische producten.
Geeft u gerust uw dieetwensen door aan onze bediening.
Wij gebruiken ingrediënten waar u allergisch voor zou kunnen zijn, zoals noten en pinda’s.
Onze gerechten zijn ook niet per definitie lactose- en glutenvrij.

Er gaat nog iets moois gebeuren
(try-out)
Peter Heerschop & Viggo Waas

That’s Life
Dennis van Aarssen

DINER VERVOLG
hoofdgerechten
tournedos stroganoff		28,00
met seizoensgroenten, friet
en stroganoffsaus

kipsaté 				16,50
met pindasaus, frisse salade,
friet en kroepoek

zeebaars & gamba			21,00
pastinaakcréme, groenten
en saffraansaus

lbloemkool

(V)
		
14,00
geroosterd in de oven met kerrie
en knoflook met gebakken linzen,
courgette, paprika en lente-ui

biefstukspies				22,00
met noedels, chinese kool, paksoi,
paprika, lente ui en Gai Pad Med

lking

boleet (V) 			
op oosterse wijze met paksoi,
edamame, gele rijst, groentenjus
en oosterse dressing

14,50

Alkmaarse kaasfondue (V) 		
met Beemster kaas, groenten,
frisse salade en brood

16,50

boerderij kippendijen		 18,50
met risotto fungi, courgette,
truffel, parmezaan en jus
Oma’s stoofvlees			19,50
met groenten, abdijbier,
vlaamse friet en truffelmayonaise
rib-eye (250g)		
		25,00
met king boleet, pastinaak,
gepofte kriel en truffeljus
Road Kill Chicken			19,50
met gegrilde groenten,
vlaamse friet en chilimayonaise
runderburger 			14,75
op een brioche bol
met uiencompote, sla,
truffelmayonaise en friet

‘NOBEEF ’ burger (V)		
13,50
van de vegetarische slager op
brioche bol met zoetzure komkommer,
uiencompot, srirachamayonaise en friet
vis van de dag 			
wisselend visgerecht met
bijpassend garnituur

dagprijs

*onze friet is afkomstig van het friethuis
De Vlaminck uit Alkmaar en wordt met liefde voor u bereid.
Bij deze friet serveren wij onze huisgemaakte mayonaise.
l veganistisch gerecht, bevat geen dierlijke producten

maaltijdsalades
klein / groot

spicy chicken			
9,75 / 15,95
met kip, spek, romaine sla,
avocado, mangochutney, cashewnoten
en oosterse dressing

vissalade met rivierkreeft
met gamba, tonijnsalade en
een stukje gebakken vis

- / 17,50

geitenkaassalade (V)		
9,75 / 15,95
met appel, rode biet en noten

vegetarische gerechten
hoofdgerechten

voorgerechten
boerenbrood (V) 			
met kruidenboter en hummus,

5,00

naanbrood (V) 			
7,50
tomatensaus, parmezaan, olijven, pesto,
ruccola en balsamico
krokante uienringen (V)		
met mosterdsaus, olijven
en bruschetta

7,95

l‘vegan tuna’ (V)			7,95
in soja gemarineerde watermeloen,
zoetzure bundelzwammen, komkommer,
sesam en vegan wasabi-mayonaise
l‘carpaccio’

(V)			7,95
van tomaat en gegrilde courgette,
ruccola, salsa verde en gerookte
amandelen
soep
pomodori soep (V)			6,75
geserveerd met brood

klein / groot

geitenkaassalade (V)
9,75 / 15,95
met appel, rode biet en noten
lbloemkool

(V)
		
14,00
geroosterd in de oven met kerrie
en knoflook met gebakken linzen,
courgette, paprika en lente-ui
lking boleet (V) 			
op oosterse wijze met paksoi,
edamame, gele rijst, groentenjus
en oosterse dressing

14,50

Alkmaarse kaasfondue (V) 		
met Beemster kaas, groenten,
frisse salade en brood

16,50

‘NOBEEF ’ burger (V)		
13,50
van de vegetarische slager op brioche bol
met zoetzure komkommer, uiencompot,
sriracha-mayonaise en friet
l veganistisch gerecht, bevat geen dierlijke producten

DESSERT
chocobol				8,75
met yoghurt-kerssenijs, fruit
en witte chocoladesaus
dame blanche			
vanille-ijs met chocoladesaus,
slagroom en notencrunch

7,25

kaasplankje 				10,50
wisselende Nederlandse en Franse
kaasjes, met vijgen-sinaasappeljam en
notenbrood

sticky toffee				7,50
met toffeesaus en kaneelijs

specials
chocolat dream			4,50
espresso, warme melk,
chocoladesiroop, slagroom

irish coffee				7,50
bruine suiker, Jameson whiskey,
slagroom

heavenly hazelnoot			4,50
espresso, warme melk,
hazelnootsiroop, slagroom

french coffee				7,50
Grand Marnier, slagroom

sweet caramel			4,50
espresso, warme melk,
caramelsiroop, slagroom

italian coffee				7,50
Amaretto, slagroom
+siroop of espresso shot		

0,50

The Great Bean
Scapino Ballett Rotterdam

De Aanbidding Der Wijzen
Diederik van Vleuten

Skylight
Toneelgroep Oostpool
& Het Nationale Theater

Sorry Baby
Stefano Keizers

HIGH TEA KAART
high tea				19,50
glas prosecco of verse jus,
soepje vooraf, diverse sandwiches,
hartige en zoete hapjes,
onbeperkt thee

high beer				24,95
4 speciale biertjes van de tap
met een variatie van koude
en warme borrelhapjes

high wine				26,95
glas prosecco, soepje vooraf,
daarna 3 glazen wijn met
verschillende koude en
warme borrelhapjes

BORRELKAART
borrelplankje				14,95
voor 2 personen
bestaande uit crostini’s,
gedroogde ham, olijven,
hummus, Franse kaas,
bitterballen en kaastengels
krokante uienringen (V)		
met mosterdsaus, olijven
en bruschetta

7,95

kaasplankje 				10,50
wisselende Nederlandse en Franse
kaasjes, met vijgen-sinaasappeljam
en notenbrood

Grootmeester bitterballen		
8 stuks met mosterd

7,50

kaastengels				8,00
8 stuks met chilisaus
warme mix				11,50
12 stuks vlammetjes, bitterballen
en kaastengels
vega mix				11,50
12 stuks oude kaaskroketjes,
currybitterballen en loempiaatjes

Bedrijfsborrel of iets anders leuks te vieren? Vraag naar onze mogelijkheden.
Bij Klunder geven wij u graag een passend advies.

DRANKEN
gedistilleerd

frisdrank
Pepsi cola				2,50

Jonge jenever				3,75

Pepsi Max				2,50

Coebergh bessenjenever		

Seven-Up				2,50

Vieux					3,75

Sisi Orange				2,50

Berenburg				3,75

Royal Club cassis			2,60

Jägermeister				3,75

Royal Club tonic			2,60

Bacardi rum				5,25

Royal Club bitter lemon		

2,60

Bacardi lemón			4,75

Lipton Ice Tea green			

2,70

Gordon’s gin				5,25

Rivella					2,50

Smirnoff vodka			5,25

Crystal Clear				2,50

Campari				5,25

Royal Club jus d’orange		

2,60

Cointreau				5,25

Royal Club appelsap			2,60

Grand Marnier			5,25

Royal Club tomatensap		

2,60

Disaronno Amaretto			5,25

Sourcy blauw				2,50

Limoncello				5,25

Sourcy rood				2,50

Tia Maria				5,25

Sourcy pure red 0,75cl		

4,75

DOM Bénédictine			5,25

Verse jus d’orange			

3,00

Licor 43				5,25

Crodino				3,00

Baileys				5,25

3,75

Sambuca				5,25

psv
rode port				4,50
witte port				4,50
sherry					4, 50
Martini Rosso			4,50
Martini Bianco			4,50

Malibu				5,25
Hennessy cognac			7,25
Grappa				7,25
Jameson Irish Whiskey		

5,50

Niet de vaders van
Minou Bosua en Eelco Smits

Edward Scharenhand (8+)
Theater Sonnevanck

WIJN
witte wijnen

per glas/per fles
per glas/per fles
Soave ‘Cengelle’ Corte Mainente 5.90 / 29.50
Mancura ‘Etnia’
4.20 / 20.50
Sauvignon Blanc
Veneto, Italië		
fraaie, aangenaam droge witte wijn, witte
Central Valley, Chili		
zomerbloesem, fris en lekker sappig,
lekker frisse, prettig droge witte wijn met
heerlijke apéritiefwijn maar ook een
stuivende geur van groene kruiden en
goede begeleider van een mooie salade
limoen, heerlijke apéritief wijn die ook bij
kleine hapjes en groene salades goed smaakt
Zolo Viognier
5.60 / 28.00
Pinot Grigio Villa Pozzi
4.50 / 22.50
Mendoza, Argentinië		
krachtige, aromatische witte wijn, rijp
Sicilië, Italië		
exotisch fruit zoals mango en ananas,
droge maar ook sappige, fruitige witte wijn,
vanille en karamel van de houtrijping,
witte bloesem en perzikfruit met het zo
smaakt heerlijk bij Aziatisch gekruide
karakteristieke ‘Grigio’ bittertje, heerlijk bij
witvlees-, gevogelte- en visgerechten
gedroogde of gerookte ham en gebakken vis

Sancerre Domaine
- / 45.00
Diem ‘Greener’ Grüner Veltliner 5.30 / 25.00
Franck Millet
Weinviertel, Oostenrijk		
Loire, Frankrijk		
iets tintelende droge witte wijn, groene appel
verfijnde, mineralige witte wijn, 100%
met het zo typerende vleugje witte peper in
Sauvignon Blanc, grassige tonen met groede afdronk, mooie aperitiefwijn en smaakt
ne kruiden, prachtige begeleider van verheerlijk bij salades en asperges
fijnde zoetwater visgerechten,
mosselen en fijne visgerechten
Mancura ‘Guardian’
5.00 / 25.00
Chardonnay Reserva
Meursault ‘Vieilles Vignes’
- / 79.00
Casablanca Valley, Chili 		
Vincent
Girardin
houtgerijpte Chardonnay met het
Bourgogne, Frankrijk		
typische iets getoaste houtaroma, rijp
krachtige, droge witte met veel stijl en
exotisch en fris citrusfruit, karamel en
klasse uit één van de beroemdste dorpen in
vanille in de afdronk, mooie begeleider van
de Bourgogne, geoogst van oude stokken,
Mediterrane gegrilde visgerechten
complex en vol van smaak, heerlijk bij
gegrilde vis of gevogelte met romige saus

huiswijn

alcoholvrij
per glas/per fles

per glas/per fles

Fuenteamor Blanco Verdejo
3,90 / 19,50
Soek die Geluk Chenin Blanc
3,75 / 19,50
Rueda,
Spanje
Robertson, Zuid Afrika		
droge witte wijn waar met de meest moderaangenaam fruitige witte wijn, prettig
ne techniek de alcohol aan onttrokken is,
droog met rijp wit fruit en een vleugje
bloemige
geur met een aangenaam droge
vanille van de korte eikenhoutrijping,
fruitige
smaak
heerlijk als dorstlesser en bij lichte (voor)
gerechten
Fuenteamor Tinto Merlot
3,90 / 19,50
Soek die Geluk Shiraz rosé
3,75 / 19,50
Rueda, Spanje
droge rode wijn waar met de meest moderRobertson, Zuid Afrika		
ne techniek de alcohol aan onttrokken is,
fraaie, licht roze gekleurde rosé, mooi
soepele prettig fruitige rode wijn met het
droog met klein rood fruit en licht kruidig,
typische, iets aardse Merlot karakter
niet alleen dé zomerse dorstlesser maar
past ook mooi bij hapjes en lichte gerechten

Soek die Geluk
3,75 / 19,50
Cabernet Sauvignon & Merlot
Robertson, Zuid Afrika		
soepele, toegankelijke rode wijn, donker
rood fruit, licht kruidig met iets vanille van
per glas/per fles
de houtrijping, een heerlijke vol smakende
Paladin Prosecco Frizzante
4,00 / 21,50
wijn, zo los of bij een stukje kaas of worst
Veneto, Italië		
zacht mousserende droge Prosecco met rijp,
wit fruit, de ideale aperitiefwijn

mousserende
wijnen

huiswijn

per glas/per fles
Domaine Hermitage
6,00 / 29,50
Saint Pons
‘Sélection’, Frankrijk
heel licht koper gekleurde rosé, mooi droog,
wit en rood fruit en de karakteristieke Zuid
Franse kruidigheid, ideale terraswijn maar
ook een verrassend goede begeleider van
Mediterrane (lunch) gerechten

WIJN VERVOLG
rode wijnen
per glas/per fles

L’Autantique Merlot IGP Oc
4.50 / 22.50
Languedoc-Roussillon, Frankrijk		
rode wijn met een aangenaam soepel karakter, donkerrood fruit, bramen en zwarte
bessen, iets aards, heel prettige ‘borrelwijn’
met kleine hapjes, droge worst, een stukje
kaas en bij licht rood vlees
Pionero Pinot Noir Reserva
4.30 / 21.50
Viña Morandé, Casablanca Valley, Chili		
elegante rode wijn, lichtvoetig en fris met
een heldere, transparant rode kleur, voor de
liefhebber van een verfijnde niet te zware
rode wijn, lekker bij wit- en licht rood vlees
en gegrilde vis

per glas/per fles

MWC Cabernet Sauvignon
5.90 / 29.50
Mc. Pherson, Goulbourn Valley,
Victoria, Australië
stevige rode wijn uit Zuid-Oost Australië,
karakteristiek rijp zwarte bessenfruit, cassis,
mooi gedoseerd houtaroma, lekker stevige
rode wijn die perfect past bij een stevig stuk
rood vlees van de grill
Rioja Valdejimena Reserva
- / 35.00
Rioja, Spanje
prachtig gerijpte rode wijn met het voor
Rioja zo bekende vanille aroma van de
anderhalf jaar houtrijping rijpe donkere
kersen en geraffineerd kruidig, mooie
begeleider van rood vlees en wildgerechten

Primitivo Paolo Leo
4.50 / 22.50
Amarone
Puglia, Italië		
della Valpolicella Classico
- / 65.00
donker gekleurde rode wijn van de typisch
‘Masua di Jago’, Veneto, Italië
Zuid Italiaanse druivensoort Primitivo,
krachtpatser van een rode wijn, dit komt
mooi vol van smaak met veel rijp, gekonfijt
vooral omdat men alle druiven laat indrofruit en Mediterrane kruidigheid, drinken
gen, hierdoor verdampt er alleen water en
bij stoofschotels en wildgerechten
concentreren zich alle aroma’s, amarene
Zolo Malbec Classic
5.90 / 29.50
kersen, chocola, mokka, voor de echte liefhebber!
Mendoza, Argentinië
krachtige, stoere rode wijn met het karakteristieke intense aroma van viooltjes, mooi
evenwichtig houtaroma, de ideale wijn voor
de liefhebber van een stevig glas bij mals
rood vlees van de grill

BIER
We serveren verschillende soorten bieren van de tap en ook is ons aanbod van bieren uit de fles divers!
Zie onze bierkaart, proost!

COCTAILKAART
homemade HUGO
Prosecco, elderflower,
munt en citroen

6,50

Aperol spritz
Aperol, prosecco,
soda en sinaasappel

6,50

Bombay Sapphire gin
munt, limoen en ginger ale

8,50

Hendrick’s gin
Fever Tree Elderflower Tonic
en komkommer

9,50

V2C Dutch Dry Gin
Fever Tree Indian Tonic,
gember en limoen

9,50

ALCOHOLVRIJE DRANKEN
Ceder’s non-alcoholic gin

5,25
per glas/per fles

Fuenteamor Blanco Verdejo
3,90 / 19,50
Rueda, Spanje
droge witte wijn waar met de meest moderne techniek de alcohol aan onttrokken
is, bloemige geur met een aangenaam
droge fruitige smaak
Fuenteamor Tinto Merlot
3,90 / 19,50
Rueda, Spanje
droge rode wijn waar met de meest moderne techniek de alcohol aan onttrokken is,
soepele prettig fruitige rode wijn met het
typische, iets aardse Merlot karakter

Heineken 0,0

2,85

Amstel Radler 0,0

3,00

Brand Weizen 0,0

3,25

Wieckse Witte 0,0

3,25

IPA Brand 0,0

3,25

Sport Zot 0,0

4,25

Bedrijfsborrel of iets anders leuks te vieren? Vraag naar onze mogelijkheden.
Bij Klunder geven wij u graag een passend advies.

Canadaplein 2
1811 KE Alkmaar
t: 072 548 98 98
www.grandcafeklunder.nl
facebook: grandcafeklunder
Onze bedrijfskleding wordt verzorgd door Cavallaro Napoli.
Grand Café Klunder is onderdeel van de Henrys Groep. Kijk voor meer informatie op www.henrys.nl
Benieuwd naar het theaterprogramma?Kijk dan op www.taqatheaterdevest.nl

PLUIM
EETCAFÉ

Kom ook eens naar onze andere vestiging
Eetcafé Pluim: Ritsevoort 12, 1811 DN Alkmaar

