
Waar het dorp Bergen overgaat in bos en duin.

 ˜ GEHELE JAAR GEOPEND ˜

Weet u dat 
onze Pizza’s

ook meegenomen
kunnen worden!

Breelaan 132 | 1861 GH | Bergen NH | 072 - 58 1 3 9 27 | WWW.DUINVERMAAK.NL

Scan hier 
de menukaart



Allergenen informatie
 

Geachte gast,
wij willen u op deze wijze informeren over de 

allergenen die gebruikt worden in onze producten.

Het pannenkoekenbeslag bevat:
 melk, eieren, tarwemeel»gluten, zout.

Wij bakken in een mengsel van 
dierlijke en plantaardige vetten.

Het pizzadeeg bevat:
 tarwe » gluten, olijfolie, gist, zout.

Wij kunnen pannenkoeken bereiden 

met ons allergenen beslag:

boekweitmeel en sojamelk, 

eventueel gebakken in olijfolie.

Het is mogelijk om glutenvrije

pizza’s te bestellen, graag 24 uur 

van te voren doorgeven.

Wij kunnen helaas niet garanderen dat de 
pannen geen sporen bevatten van allergenen.

VEGA

GLUTEN

VLEES

VIS

NOOT

LACTOSE

EI

SOYA

ALCOHOL

Deze symbolen kunt u
 terugvinden in de menukaart. 

Meel

Olie

Glutenvrije pizza’s 
wij rekenen hier 

3 euro extra voor 



Dranken

zoete  Lekkernijen

ONS WATER IN FLES 
 
,
ORIGINAL WATER

’ 

Diep gezuiverd duinwater:
na natuurlijke zuivering direct 

gebotteld, om een optimale smaak 
en versheid te garanderen.

Zonder koolzuur of licht sprankelend 
0.2 l | 2.75

                   0.5 l | 5.50

Fruit » Sappen
Vers geperste jus d’orange klein | 3.00
Vers geperste jus d’orange groot | 5.50

Flevo appel-aardbeiensap | 2.90
Perensap | 2.90

              Apfelschörle »  
Appelsap met bruiswater | 2.90

Tomatensap | 2.90
 

BIO Smoothie | 5.50

Brusselse wafel met slagroom | 4.75
Brusselse wafel met vanille-ijs en slagroom | 5.75
Brusselse wafel met warme kersen, 
vanille-ijs en slagroom | 6.50

Duinvermaak appelsap 
ongefilterd
eigen botteling | 2.90

Appeltaart | 3.50
Bosvruchtentaart | 3.75
portie slagroom | 0.75

Huisgemaakte apple crumble | 3.50
Huisgemaakte apple crumble met ijs | 4.50

In het najaar en winter!  op=op

Vraag naar

Thee | 2.75
Verse munt of gember thee | 3.25

Koffie, Espresso | 2.40
Cappuccino | 3.15
Caffè latte | 3.30

Melk, Karnemelk | 2.25

BEKER CHOCOMEL
    de enige Échte chocomel! 

warm of koud | 3.00 
portie slagroom | 0.75

Flesje Fristi / Chocomel | 3.00

         fris
 Coca Cola -Light/Zero-, Sprite,
  Sinas, Rivella, Cassis, Tonic, 
Bitter Lemon, Ginger Ale | 3.00

Ice tea Lemon, zonder prik | 2.50
Fuse tea, green/lemon | 3.00

Glas Ranja | 1.75
Karaf Ranja » 1 L | 5.25

By Flevosap



NEDERLANDS GEDESTILEERD
Jonge, Oude jenever
Coeberg Bessen-Jenever | 3.75
Bols Corenwijn | 3.90

BITTERTJES
Jägermeister, Fernet Branca,
Sonnema Berenburg | 4.00

GEDISTILLEERD
Whisky, Wodka, Cognac, Calvados, 
Armagnac, Gin, Bacardi, Grappa 
| v.a. 6.25

LIKEUREN
Grand Marnier, Cointreau, 
Sambuca, Amaretto, Tia Maria, 
Drambuie, Pisang Ambon, Bailey’s,
Cuarenta Y Tres | v.a. 6.25

ITALIAANSE ZONNIGE APERITIEVEN
Aperol Spritz | 6.50
Limoncello frosted | 3.70
Limoncello Spritz | 6.50
Martini » Rood/Wit, Campari | 3.75
Crodino » 0% alcohol | 3.75

SPAANSE APERITIEVEN
Sherry, Medium, Dry | 3.75
Port » Rood/Wit | 3.75

om weer door te warmen 
of gewoon pure verwennerij!

de enige ÉCHTE CHOCOMEL 
opgestoomd of koffie met 
IETS EXTRA’S en SLAGROOM

» Met een shot likeur of
gedestilleerd | 6.00
Irish Coffee | 6.75

Aperitieven

Warme drankspecials

Heerlijk na een 
mooie boswandeling



Gulpener Pilsner | 3.25
Fluitje | 2.75

Halve liter | 6.00
Radler Gulpen | 3.25

v.a. 1 mei t/m 30 okt op tap
Gulpener Korenwolf | 4.25

van de wisseltap:
Lente Bock, Gulpener Korenwolf,
Herfst Bock, Winterfreund | 3.75

op fles:
Duvel Triple Hop, 0.33 L | 3.75
       Liefmans, Koninck Amber,
 Vedett, Tripel d’Anvers | 3.75

ALCOHOLVRIJ/ARM
  Warstein Herb, Warstein Radler    

0,0% | 3.60

Bieren

1913

Biertje 
van Duin

ROOD, WIT OF ROSÉ
Wijn per glas | 4.25

Wijn karaf 0.25L | 8.00
Wijn karaf 0.50L | 15.50

Piccolo Prosecco 0.2 L | 4.95
Fles Normandische Appelcider Brut 

0.75L | 17.50

op het bord
Wijn van de maand per fles 

rood, wit, rosé v.a. | 20.50

Portie gemarineerde olijven | 4.75

Focaccia met zeezout, mediterrane 
kruiden, kruidenboter en tapenade | 5.50

Portie mediterane vleessoorten | 4.95

Anti Pasti
Zuid-Europese lekkernijen | 10.50

o.a. diverse soorten kaas, 
vleeswaren, tonijnmayonaise, 

olijven, kruidenboter, tapenade
en flatbread/focaccia

Voor bij de borrelWijnen
Kijk ook eens 
op het bord 
of bierkaart!

Biertje van Duin  | 3.75

Speciaal door onze huisbrouwerij 
Gulpener-de Vrije Brouwer voor 

Duinvermaak gebrouwen 
‘Biertje van Duin’. 

Met trots tappen wij voor u
ons speciale huisbier. 

Fris, karaktervol en sprankelend boven 
gegist bier. Met tonen van fruit en 
kruiden. Een type Ale bier, met een 

alcoholpercentage van 6.9%.



Lunch

tot 
17.00 u

ur 12 stuks 5.50

poffertjes

Focaccia  
WALDKORN BOL

» Tonijnmayonaise | 6.75
» Gerookte zalm, roomkaas,
  kappertjes | 8.25
» Geitenkaas, honing, 
  pijnboompitten | 6.75
» Gorgonzola | 6.50
» Gerookte kalkoen | 6.75
» Mozzarella, pesto, tomaat | 7.25
» Old Alkmaar kaas | 6.75
» Parmaham, rucola en tomaat | 7.50
» B.L.T. Bacon, Lettuce, Tomato | 7.50

tot 17.00 uur

Huisgemaakte 
pomodoro-groenten soep

vegetarisch | 6.50

Ook l ekk e r  a l s 
voorg e r e ch t

Dage l i j k  v e r s  g ebakk en

Bruschetta 
 | 8.25 

Twee Italiaanse toast slices
uit de oven belegd met tomatensaus 

en:
 » gesmolten verse mozzarella,

tomaat, Pancetta(spek), getopt met 
Italiaanse kruiden, pesto, rucola,

Parmezaanse kaas en salsa

of
» geitenkaas met honing en 

pijnboompitjes, tomaat, Pancetta(spek),
getopt met Italiaanse kruiden, pesto, 
rucola, Parmezaanse kaas en salsa

˜

Anti Pasti
met Zuid-Europese lekkernijen | 10.50

o.a. diverse soorten kaas, 
vleeswaren, tonijnmayonaise, olijven,

kruidenboter, tapenade
en flatbread/focaccia

UIT ONZE MORETTI STEENOVEN



Kleine Salades
Groene salade | 5.75
Salade met tonijn | 6.75
Salade met geitenkaas,
pijnboompitten en honing | 6.75
Salade met gorgonzola | 6.75
Salade Caprese met mozzarella, 
pesto, basilicum en tomaat | 6.75

Salades

De grote salades worden geserveerd 
met focaccia

 
Onze salades worden opgemaakt met

mini pruimtomaatjes, olijven, 
rauwkost mix, verse kruiden en 

huisgemaakte dressing.

INGREDIËNTEN VAN DE DRESSING: 
extra vierge olijfolie, azijn, 

peper, zout, diverse mediterrane kruiden
en een vleugje honing

˜

Grote salades  
ook lekker als hoofdgerecht!

Groene salade | 8.25
Salade met tonijn | 10.25
  » tonijn, ansjovis, kappertjes, ei
Salade met geitenkaas | 10.25 
  » geitenkaas, pijnboompitten en honing
Italiaanse salade | 10.25
  » mozzarella, gorgonzola, pesto, 
    zongedroogde tomaat & Basilicum

Olie



Onze pannenkoeken 

zijn ook lekker met 

slagroom en/of ijs!

zoete Pannenkoeken

1.  Poedersuiker | 5.00
2.  Jam | 6.00
3.  Stroop | 6.00
4.  Appel | 6.75
5.  Appel & Rozijnen | 7.50
6.  Rozijnen | 6.25
7.  Appelmoes | 6.00
8.  Rozijnen & Appelmoes | 6.75
9.  Gember | 7.50
10. Pannenkoek met NUTELLA | 6.75
11. Pannenkoek met rozijnen,
    krokante muesli & honing | 7.50 
12. Banaan | 6.75
13. Banaan, Pisang Ambon & slagroom | 10.75
14. Banaan met NUTELLA | 7.75
15. Ananas | 7.00
16. Verse fruitmix | 8.25
    » seizoensafhankelijk / aardbei, bosbes of stoofpeer
17. Bosbes | 7.00
18. Kersen | 6.75
19. Advocaat | 7.50
20. Kersen, Cherry Brandy & slagroom | 10.75
21. Twee bollen ijs » smaak naar keuze | 7.75
22. Pannenkoek met boerenjongens | 8.25
    » rozijnen op brandewijn

Portie slagroom | 1,25
Bol ijs | 1,50 
» smaak naar keuze

Stroop & poedersuiker

zijn natuurlijk standaard 

bij onze pannenkoeken!

wel  ru im 3030 cm groo t !

Onze  pannenkoken
beva t t en  la c t o s e ,  e i  en 

g lu t en .Op v e rzo ek
a l l e r g enen  b e s lag 

mog e l i j k .



hartige Pannenkoeken

allergeneninformatie 

zie eerste pagina. 

Onze pannenkoeken worden met 

grote zorg voor u gebakken.

Wij draaien ons eigen beslag
 van 

vers ingrediënten volgens ge
heime 

samenstelling. Wat we wel ku
nnen 

verklappen... is dat tarwebl
oem, 

boekweitmeel, melk, verse 

scharreleieren en een snufje
 zout 

de hoofdbestanddelen zijn.

Wij bakken in een mengsel va
n 

plantaardige oliën (vegan).

Tevens kunnen wij pannenkoeken 

bereiden met ons allergenen beslag:

olijfolie, boekweitmeel en 

lactosevrije en sojamelk. 

Stroop & poedersuiker

zijn natuurlijk standaard 

bij onze pannenkoeken!
40. Spek | 7.25
41. Spek en stroop | 7.95
42. Spek en Ui | 7.75
43. Spek en Champignons | 8.50
44. Spek en Appel | 8.50
45. Spek en Kaas  | 8.50
46. Kaas | 7.50
47. Kaas en Gember | 8.75
48. Ham en Kaas | 8.75
49. Salami of Chorizo | 7.50
50. Champignons | 6.25
51. Kaas en Champignons | 7.25
52. Spek, Kaas en Champignons | 9.50
53. Spek, Kaas en Ui | 9.50
54. Kaas, Champignons en Ui | 9.50
55. Spek, Kaas, Champignons en Ui | 10.25
56. Ham, Kaas, Champignons en Ui | 10.25

Onze  pannenkoken
beva t t en  la c t o s e ,  e i  en 

g lu t en .Op v e rzo ek
a l l e r g enen  b e s lag 

mog e l i j k .

Meel

Olie



101. MARGHERITA | 7.25
     onze basispizza met 
     tomatensaus en kaas 
102. Ham | 8.95
103. Spek | 8.95
104. Gehakt | 8.95
105. Chorizo | 8.95
106. Salami | 8.95
107. Zoete puntpaprika | 7.95
108. Champignons | 8.50
109. Ansjovis | 8.25
110. Tonijn | 10.25
111. Garnalen | 10.50
112. Sardines | 10.25
113. Davola pizza, met
     peperolie, pittige 
     worst en rucola | 12.75
114. Ham, Paprika en 
     Champignons | 11.75
115. Gehakt, Paprika en 
     Champignons | 11.75
116. Salami, Paprika en 
     Champignons | 11.75
117. Spek, Gehakt, Paprika en 
     Champignons | 12.50

118. Bergen Binnen | 13.75
     Ham, Spek, Gehakt, 
     Chorizo en Salami
119. Bergen aan Zee | 14.25
     Tonijn , Ansjovis, Garnalen,    
     Sardines, verse zeekraal
120. Quattro Stagioni | 12.50
     Salami, Ham, Paprika en 
     Champignons

121. Ham, Paprika, Champignons, Ui  
     en Artisjok | 12.50
123. Gehakt, Ananas en Banaan | 11.25
124. Tomaat, Ui, Paprika en 
     Champignons | 11.50
125. Gehakt, Salami,Tomaat, Ui,
     Paprika en Champignons | 14.25
126. Spinazie en Gehakt | 10.75
127. Spinazie, Ui en Ei | 10.75
128. Spinazie, Gorgonzola en    
     Tomaat | 12.75
130. Mozzarella, Pomodori en 
     Pesto | 11.50
137. Hawaii, Ham en Ananas | 10.75

Naar wens kunnen wij uw pizza afmaken
met kappertjes en olijven | 1.00

Kies 3 
ingrediënten 

max uit

PizzaWeet u dat onze 
Pizza’s ook 

meegenomen 
kunnen worden!

wel  ru im 3030 cm groo t !

Onze  p izza ’ s
b eva t t en  la c t o s e

en  g lu t en 

Kinderpizza’s 
Margherita | 5.75

Ham - Spek - Gehakt - Salami - 
Champignons of Tonijn | 6.75

Hawaii | 7.75  

Nieuw
Duinvermaak style platte Turkse pizza 

Lamsgehakt en verse tomaat salsa, 
rucula, paprika en knoflook saus | 11.25



129. CAPRINO | 11.75
geitenkaas, rucola, honing en 

pijnboompitjes

131. QUATTRO FORMAGGI | 13.25
    mozzarella, gorgonzola, geitenkaas 

en parmezaanse kaas

132. MARGHERITA ORIGINALE | 10.50
    verse mozzarella, mini 

pomodoro-tomaten en basilicum

133. AL TONNO | 11.75
    tonijn, rode ui, zwarte 

olijven en een takje verse tijm

134. VERDE | 12.75
    met broccoli, spinazie,
groene olijven, kappertjes,

pittige gorgonzola en verse salie

135. SALMONE | 13.50
    gerookte zalm, verse zalm 

en een takje verse salie

138. CAPSICO | 12.25
       gegrilde zoete punt-paprika, 
geitenkaas en Italiaanse kruiden

139. RUCOLA | 11.75
    in combinatie met Spinata 

Romana of Parmaham

 LASAGNE HUISGEMAAKT | 11.25
met groenten-tomatensaus, gehakt
bechamelsaus, ham, en champignons 
Met ex t ra  gorgonzo la  | 2.25

melanzane alle parmigiana | 10.75
traditioneel Italiaans ovengerecht 
op basis van aubergines, heerlijke 
tomatensaus en parmezaanse kaas

Als basis voor onze 
ambachtelijke pizza’s 
wordt dagelijks een vers deeg 

gemaakt van tarwebloem, gist en 
olijfolie. Dit is tevens de basis voor 

onze Italiaanse focaccia. Het deeg wordt 
bedekt met een heerlijke laag 

huisgemaakte, gekruide tomatensaus en 
geraspte mozzarellakaas. Nadat de pizza’s 
uit de oven komen strooien wij er verse 

Parmezaanse kaas over

De classica’s
een selectie van heerlijke pizza’s 

voorzien van mediterrane 
specialiteiten.

nog meer Pizza’s

Onze  p izza ’ s
b eva t t en  la c t o s e
en  g lu t en 

Met  ex t ra  gorgonzo la  | 2.25

Glutenvrije pizza’s 
wij rekenen hier 

3 euro extra voor 



kaart voor de K leintjes
Kinderpannenkoeken
1. Poedersuiker | 4.75
2. Jam | 5.75
3. Stroop | 5.50
4. Appel | 6.25
5. Appel & Rozijnen | 7.25
6. Rozijnen | 5.50
7. Appelmoes | 5.75
8. Rozijnen & Appelmoes | 6.50

10. Pannenkoek met NUTELLA | 6.25
11. Pannenkoek met krokante muesli, 
    rozijnen & honing | 6.50
12. Banaan | 6.50
14. Banaan met NUTELLA | 7.25
15. Ananas | 5.75
17. Bosbes | 5.75
21. Twee bollen ijs » smaak naar keuze | 7.50
        

wel  ru im 2020 
cm groo t !

Onze pannenkoeken 

zijn ook lekker met 

slagroom en/of ijs!

Portie slagroom | 1,25
Portie NUTELLA | 1,50

Bol ijs | 1,50 
» smaak naar keuze Flesje Fristi / Chocomel | 2.90

Glas Ranja | 1.90
Karaf Ranja » 1 L | 5.50

bio Smoothie | 5.50

Duinvermaak 
appelsap 
ongefilterd
| 2,90

Onze  p izza ’ s
b eva t t en  la c t o s e
en  g lu t en 

Kinderpizza’s 
Margherita | 6.50

Ham - Spek - Gehakt - Salami - 
Champignons of Tonijn | 7.50

Hawaii | 8.25 

Kies er max 3 uit

Huisgemaakte 
tomaten-groenten soep

vegetarisch | 6.50

Warme chocomel
met slagroom | 3.75

poffertjes
12 stuks | 5.50 tot 17.00 uur

Stroop & poedersuiker

zijn natuurlijk standaard 

bij onze pannenkoeken!



Nagerechten

Ons schepijs komt van ‘Ci Vediamo’, onze lokale 
ijsboer. Deze gebruikt uitsluitend natuurlijke grond-
stoffen en verse melk zonder conserveringsmiddelen. 
Van onze verpakt ijsleverancier kunt u ook kiezen uit 

suiker- en lactosevrij ijs. Dit vindt u in onze 

boerderijs-vitrine in de entree.

Kinderijsje met 1 bol | 3.50
Coupe ijs 2 bollen | 4.50

Het is ook mogelijk uw eigen 
ijsdessert samen te stellen:
Er is keus uit de volgende smaken: 
vanille » aardbei » chocolade » 
tiramisu » oud Hollands stroopwafelijs 
LACTOSEVRIJ ijs » mango en bramen sorbetijs

Ook lekker!
Brusselse wafel met slagroom | 4.75
Brusselse wafel met een bol vanille-ijs
en slagroom | 5.75
Brusselse wafel met warme kersen, 
vanille-ijs en slagroom | 6.50

Huisgemaakte Tiramisu | 5.50
Huisgemaakte apple crumble | 3.75
Huisgemaakte apple crumble

met ijs | 4.50

Coupe Dame Blanche | 6.75
Coupe Bananasplit | 6.75
Coupe Kersen | 6.75
Coupe Advocaat | 7.75
Coupe verse fruitsalade | 5.25
» seizoensafhankelijk
Coupe verse fruitsalade met 
vanille-ijs en slagroom | 6.75
Yoghurt met vruchten en 
aardbeiensiroop | 3.75
Irish Coffee met een bol 
vanille-ijs en slagroom | 6.75

    

op=op
In he t  na j aar  en  w int e r

bio Smoothie | 5.50

Allergenen:lactose-gluten-alcohol-ei-noot

Alle coupes worden standaard
geserveerd met slagroom

afogato bol ijs overgoten 
met onze espresso | 3.95

Sorbet Classic

vanille ijs, vruchtjes en       
aardbeiensaus | 5.75
Fruity Sorbet

vers fruit » seizoensafhankelijk
mango-en bramensorbetijs | 6.25
Coupe Brownie

chocolade-, tiramisu- en 
vanille-ijs met walnoten | 6.50



Potje Bonne Maman
vanille-ijs, warme frambozen &

verkruimelde Bastognekoek | 6.50
˜

Waar het dorp Bergen overgaat in bos en duin.
 ˜ GEHELE JAAR GEOPEND ˜

Scan hier 
de menukaart

Het meest 
populaire 
nagerecht

Nagerechten


