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Wij verwelkomen u graag bij Kingstreet Restaurant.  
Op afstand maar nog altijd gastvrij. 

 
Omdat wij graag al onze gasten willen laten genieten, 

vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te 
houden met eventuele dieetwensen. Wanneer u deze vooraf 

aan ons kenbaar maakt, zorgen wij voor een onvergetelijk 
verblijf. 

 
Geniet van een overheerlijke, onvergetelijke avond in ons 

restaurant. 
 

Het restaurant is 7 dagen per week geopend van  
17.30 tot 21.00 uur.  

 

KINGSTREET RESTAURANT 

https://www.bilderberg.nl/apeldoorn/hotel-de-keizerskroon/
mailto:keizerskroon@bilderberg.nl


 

 

DINERKAART 

 

LUNCHKAART 

 

WIJNKAART 

  

Wij verwelkomen u graag.  
Op afstand maar nog altijd gastvrij. 

 



 

DINERKAART 
 

 

GOURMAND MENU        € 39,95 
Dagelijks wisselend 3 gangen menu, vraag één van  

onze medewerkers naar chefs’ invulling van vandaag! 

WIJNARRANGEMENT          
Graag adviseren wij u voor een bijpassend  

wijnarrangement bij ons gourmand menu. 

 

SOEPEN EN VOORGERECHTEN 

Bisque van strandkrab met crème fraîche, venkel 

en rivierkreeftstaartjes       € 9,95 

Linzensoep met rode curry, kokos, prei en spekjes € 8,95 

Paddenstoelenbouillon met truffelravioli  

en beukenzwam         € 8,95 

Zalm teriyaki met zalmsalade, mierikswortelcrème,  

furikake, wakame en wasabi kroepoek    € 12,95 

Rundercarpaccio met beukenzwam, 

truffelmayonaise, truffel pecorino en rucola   € 12,50 

Gegratineerde geitenkaas met venkel, peer, appel,                                             

chutney en amandelen        € 12,50 

Vegetarische gerechten zijn gemarkeerd met  
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HOOFDGERECHTEN 

Wildzwijnstoofpot met knolselderij hutspot,     

zuurkool en geroosterde bloemkool     € 23,50 

Gekonfijte eendenbout met polenta,  

geroosterde groenten en truffeljus             € 22,50 

Zeebaars en gamba’s met rapenstampot,  

zuurkool, bimi en kreeftenjus               € 24,95 

Tempeh Korma curry met bloemkool, kikkererwten, 

oesterzwam, papadum geserveerd met basmati rijst  € 21,95 

Ossenhaasbiefstuk met uienringen,  

geroosterde groenten geserveerd met  

groene pepersaus en boerenfriet     € 29,95 

Vegetarische gerechten zijn gemarkeerd met  

                                              

NAGERECHTEN 

Dessert van de dag        € 9,95 

Stoofpeer met speculoosroomijs en advocaat   € 8,95                                                 
 
Chocolade brownie, Blondie en Belgisch  
chocolade ijs                 € 8,95 
 
Proeverij van kazen met vijgenchutney en walnoten € 12,95 
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LUNCHKAART 
 

FOCACCIA SANDWICHES 
Serranoham met sweetpepper roomkaas en  
gemarineerde tomaten       € 10,95 
 
Huisgemaakte Italiaanse tonijnsalade  

met kappertjes en rucola       € 10,95 

Boerenbrie met scharreleisalade en komkommer   € 10,95 

Vegetarische gerechten zijn gemarkeerd met  

    

SOEPEN 

Thaise rode curry met kokosroom, prei en spekjes € 8,95 

Paddenstoelenbouillon met truffelravioli, tuinkruiden  

en beukenzwam          € 8,95 

Bisque van strandkrab met crème fraîche, venkel  

en rivierkreeftstaartjes       € 9,95 

Vegetarische gerechten zijn gemarkeerd met  

 

WARME MAALTIJDSALADES 

Zalm teriyaki met sesamsoja-dressing  

en wasabi kroepoek        €18,95 

Gegratineerde geitenkaas  

met honingmosterddressing en gerookte amandelen  € 16,95 

Geplukte gekonfijte eendenbout  

met balsamicodressing en perenchutney    € 17,95 

Vegetarische gerechten zijn gemarkeerd met  
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WARME GERECHTEN 
Geserveerd met boeren-bruin of boeren-wit brood 

Uitsmijter polderbeenham en Reypenaer kaas  € 12,95 

Twee ambachtelijke kalfskroketten  

geserveerd met grove mosterd     € 10,95 

 

SNACKS & BITES 

Breekbrood & kruidenboter      € 7,95                     

Ambachtelijke rundvlees bitterballen,   € 8,95 
geserveerd met grove mosterd (8 stuks)                                                                                                                         

Hollands bittergarnituur      € 9,75 
Runderbitterballen, kaassoufflé, Reypenaer kaas, kip loempia  

en harde worst, geserveerd met grove mosterd (10 stuks) 

Oosterse bites        € 10,75 
Gefrituurde gamba, in tempura gebakken Oosterse kip,  

vegetarische Indiase samosa, vegetarische loempia,  

kip tikka fingers, geserveerd met chilisaus (10 stuks) 

Plateau Hollandse kazen      € 11,95                                                                      
Diverse Hollandse kazen met walnoten, druiven  

en vijgenchutney 

Borrelplank                     € 13,00 
2 soorten Reypenaer kaas, Fuet, Salchichón Capa Negra,  

Serranoham 



  

 

 

 

 

 

WIJNKAART 
    

 



BILDERBERG
WIJNSELECTIE
PASSIE VOOR WIJN ZIT IN ONS DNA

Bilderberg heeft een passie voor wijnen. Met trots presenteert 
Bilderberg daarom haar wijnselectie. Vol zorg en aandacht 
samengesteld door onze sommeliers én onze gasten. Met 
een aantal bekende klassiekers, sprankelende champagnes, 
verrassende nieuwkomers en exclusieve topwijnen van 
‘s werelds beste wijnhuizen.
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Speciale tip van
onze wijnambassadeurs

Winnaar van prestigieuze 
award of recensie

Alcoholpercentage 
van de wijn

ONTMOET ONZE WIJNAMBASSADEURS

Om u te helpen bij uw keuze zijn alle wijnen voorzien van 

een omschrijving in land van productie, druivenras en smaak. 

En wilt u nog wat extra hulp bij uw keuze? Dan staat in ieder 

hotel de Bilderberg wijnambassadeur voor u klaar: een wijn

expert, sommelier of vinoloog die u alles kan vertellen over de 

wijnen op deze kaart. Want of u nu alles weet van wijnen of 

alleen van uw eigen smaak; met zoveel goede keuzes kunt u 

wellicht wel wat hulp gebruiken. 

Hoe stel je een bijzondere wijnselectie samen? Toen wij vier vooraanstaande wijnleveranciers vroegen 
om een selectie te maken van hun beste wijnen voor Bilderberg, konden wij niet voorzien dat er zoveel 
bijzonder goede wijnen aangereikt zouden worden. Daarom hebben niet alleen onze sommeliers 
en wijnambassadeurs de wijnen beoordeeld, ook onze gasten konden tijdens een speciale proeverij 
hun favorieten kiezen. Het resultaat? Een veelzijdige selectie met ruime keuze in druivenras en smaak.

MET ZOVEEL GOEDE KEUZES 
HELPEN WE U GRAAG OP WEG

12,5%
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BILDERBERG
SELECTIE

SEDOSA VERDEJO - 
SAUVIGNON - VIURA
Sedosa  
La Mancha - Spanje
Verdejo, Sauvignon, Viura 

Fris - aromatisch - tropisch fruit - kruisbessen - 
rijpe perzik

12,5%

4,75 | 27,50

RAFALE MERLOT

Les Vignerons Catalans
Languedoc-Roussillon - Frankrijk
Merlot

Zacht - kruidig - rode kersen - vanille 

13,5%
   

4,75 | 27,50

MASAN ROSÉ
Masan
Sud-Ouest - Frankrijk 
Cinsault 

Fris - sappig - rijpe aardbei - kersenaroma’s

12%

4,75 | 27,50

NAHE
Von der Leyen 
Nahe - Duitsland 
Riesling, Rivaner, Müller-Thurgau

Lichtzoet - bloemig - exotisch fruit

8,5%

4,75 | 27,50

MET ZOVEEL GOEDE KEUZES 
HELPEN WE U GRAAG OP WEG
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CHAMPAGNE

CHAMPAGNE BRUT VINTAGE 
Laurent-Perrier 
Champagne - Frankrijk
Pinot Noir, Chardonnay

Floraal - citrusbloesem - wit fruit

12%
  

89,00

CHAMPAGNE LA CUVÉE BRUT
Laurent-Perrier 
Champagne - Frankrijk 
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier 

Fris - witte bloemen - perzik

12%
   

80,00

CHAMPAGNE GRAND CRU BRUT 
GRANDE RÉSERVE
André Clouet
Champagne - Frankrijk
Pinot Noir

Fruitig - witte perzik - toast - brioche 

11,50 | 72,50

Robert Parker 90/10012%

DE ONTDEKKING VAN CHAMPAGNE 

Het mooiste en bekendste verhaal over hoe champagne is 

ontdekt gaat over Dom Pérignon, keldermeester van de abdij 

van Hautvillers. Hij had het idee om de wijn voor de tweede 

gisting te bottelen in plaats van te laten rijpen. Zo ontstond 

de bubbeltjeswijn champagne. Het kostte vele kapotte fl essen 

om het proces onder de knie te krijgen. Door de hoge druk 

ontploften deze regelmatig. Gelukkig kon de kurk op de fl es 

blijven door deze met ijzerdraad (het bekende muselet) vast 

te binden.

940469-02_004_15-May-19_16:59:35_walter



MOUSSEREND

PROSECCO SPUMANTE 
BRUT SAOMÌ
La Tordera
Veneto - Italië
Glera

Fris - mineralig - wit fruit 

11,5%
  

6,25 | 38,50

TOOSTEN OP UW GEZONDHEID 

Het toosten op de gezondheid is begonnen in Griekenland. 

Niet omdat de Grieken ervan overtuigd waren dat de wijn 

daadwerkelijk goed zou zijn voor de gezondheid, maar 

vanwege de traditie waarbij de gastheer de eerste slok van 

de wijn nam. Door te toosten liet hij aan zijn gasten weten 

dat zij de wijn ook mochten drinken.

BROUETTE PRESTIGE BRUT

Jaillance  
Rhône - Frankrijk
Chardonnay

Wit fruit - rond - romig

12%
  

7,25 | 42,50
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WANNEER IS EEN WIJNADVIES 
UITSTEKEND?

Een wijnambassadeur is vanzelfsprekend bekend met de wijnen 

op de kaart, kent de landen, streken, druiven en ook het verhaal 

achter de wijn. Maar om een uitstekend wijnadvies te kunnen 

geven, is het belangrijk om de wensen van de gast te weten 

te komen. Met vragen als: ‘Bent u al bekend met enkele van 

onze witte wijnen?’ en ‘Naar welke landen, streken en druiven 

gaat normaliter uw voorkeur uit?’ wordt dit duidelijk. Door uw 

wensen te combineren met onze kennis, kunnen wij u verrassen 

met een uitstekende, persoonlijke wijnspijs combinatie.

WITTE 
WIJNEN

VERDICCHIO DEI CASTELLI
DI JESI CLASSICO 
Azienda Agricola Vignamato 
Marken - Italië 
Verdicchio

Fris - appel - citroen - groene kruiden

12%
    

6,00 | 35,00

CHARDONNAY - 
ELEVÉ EN FÛTS DE CHÊNE
Domaine des Montarels
Languedoc - Frankrijk 
Chardonnay

Vol - perzik - vanille - houtgelagerd 

13,5%
  

42,00

Harold Hamersma (Parool) 9/10
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GRÜNER VELTLINER KIES 
Kurt Angerer
Kamptal - Oostenrijk 
Grüner Veltliner 

Vol - sappig - groene appel - kruidig

12,5%

38,00

SAUVAGE RIESLING
Georg Breuer  
Rheingau - Duitsland
Riesling

Droog - fris - abrikoos - limoen

11,5%

44,00

GODELLO
Bodegas y Viñedos Merayo
Bierzo - Spanje
Godello

Licht - groene appel - nectarine - citrusfruit -
venkel

13%
    

90/100 Guía Peñín 2018
92/100 James Suckling 2018

37,00

LA GRANDE MERVEILLE 
CHARDONNAY
La Grande Merveille
Languedoc - Frankrijk
Chardonnay 

Vol - zacht - vanille - boterig - perzik

13,5%
  

6,00 | 35,00

PICPOUL DE PINET

Domaine des Lauriers  
Languedoc - Frankrijk 
Picpoul

Fris - citrusfruit - groene appel

13%
    

Decanter 89/100 
Top-10 best Picpoul de Pinets

6,00 | 35,00

PINOT GRIGIO
Cantina Kurtatsch  
Alto Adige - Italië
Pinot Grigio

Zacht - lindebloemen - wit fruit

13,5%
  

46,00

TOURAINE - SAUVIGNON BLANC
Domaine des Corbillières
Loire - Frankrijk
Sauvignon Blanc

Bloemig - citrusfruit - kruisbes

13,5%
  

42,50

SAINT-VÉRAN LES TERRES NOIRES
Domaine des Valanges  
Bourgogne - Frankrijk
Chardonnay

Vol - peer - honing - amandelen

13%
    

91/100 Wine Enthusiast

8,00 | 47,50
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RODE 
WIJNEN

BEAUREMPART GRANDE RÉSERVE
Beaurempart
Languedoc - Frankrijk
Cabernet Sauvignon, Merlot

Zacht - vol - zwarte bessen - vanille - toffee

13,5%
  

6,00 | 35,00

WHAT’S IN A NAME? 

Veel gasten baseren de keuze van een wijn op de oorsprong 

van de wijn. De bekende Bordeaux en Bourgognes staan 

dan uiteraard ook op onze nieuwe geselecteerde wijnkaart. 

Daarbuiten hebben we ook gezocht naar pareltjes die wellicht 

wat minder bekend zijn qua naam, maar qua kwaliteit er zeker 

niet voor onderdoen. Hierin kunnen onze wijnambassadeurs 

juist iets betekenen voor onze gasten en we dagen u dan ook 

uit om hen om advies te vragen bij het maken van uw keuze!

BARBERA
Luigi Einaudi 
Piëmonte - Italië
Barbera

Krachtig - rood fruit - zoethout 

14,5%

48,50
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GIVRY
Joseph Drouhin
Bourgogne - Frankrijk
Pinot Noir

Elegant - fruitig - bessen - bramen

13%
  

52,50

RIOJA VEGA CRIANZA
Bodega Rioja Vega
Rioja - Spanje
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo 

Vol - bosbessen - zoethout - kruiden - houtgelagerd

14%
  

6,50 | 37,50

FAMIGLIA MALBEC
Bodegas Bianchi
Mendoza - Argentinië
Malbec

Vol - krachtig - pruimen - zoete kersen - kruidig

13,5%

38,00

CHIANTI CLASSICO
Azienda Agricola Castello La Leccia
Toscane - Italië
Sangiovese 

Elegant - zacht - kersen - kruidig - houtgelagerd

14,5%
  

7,50 | 44,00

COSTIÈRES DE NÎMES ROUGE
Domaine de Poulvarel  
Rhône - Frankrijk
Syrah, Grenache

Zacht - blauwe bessen - aardbei - kruidig

14,5%

38,00

PRIMITIVO PINATARO
Masseria Tagaro  
Puglia - Italië
Primitivo

Vol - romig - bosfruit - rokerig

13,5%
  

6,25 | 36,00

COUVENT DES THORINS
Château du Moulin-à-Vent
Beaujolais - Frankrijk
Gamay

Zacht - sappig - rood fruit 

13%
    

Harold Hamersma (Parool) 
8,5/10

44,00
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EXCLUSIEF
BIJZONDERE WIJNEN
VOOR BIJZONDERE MOMENTEN

CONDRIEU
Maison Tardieu-Laurent
Rhône - Frankrijk
Viognier

Romig - tropisch fruit - ananas - lychee - 
houtgelagerd

13,5%

68,50

Jancis Robinson 16,5/20
Jeb Dunnuck 95/100

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Domaine Les Cailloux   
Rhône - Frankrijk
Grenache, Mourvèdre, Syrah, 
Cinsault

Vol - kruidig - rood fruit - houtgelagerd

14%

68,50

Wine advocate 97/100

LES HAUTS DU TERTRE
Château du Tertre
Bordeaux - Frankrijk
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, 
Petit Verdot

Vol - zwart fruit - houtgelagerd

12,5%

67,50

BRUNELLO DI MONTALCINO
Il Valentiano  
Toscane - Italië
Sangiovese

Vol - zwart fruit - gedroogde vijgen - kruidig - 
houtgelagerd 

14,5%

60,00

91/100  James Suckling

SAINT-AUBIN 1ER CRU
Domaine Marc Colin
Bourgogne - Frankrijk
Chardonnay

Zacht - rijpe perzik - sinaasappel - vanille - 
houtgelagerd

13,5%

82,50

90/100 Wine Decider
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BIJZONDERE WIJNEN
VOOR BIJZONDERE MOMENTEN

DESSERT

PORT

MOSCATO D’ASTI
Luigi Einaudi
Piëmonte - Italië
Moscato

Friszoet - rijpe perzik - exotisch fruit

5%
  

8,25 | 47,50

SAUTERNES
Château Violet
Bordeaux - Frankrijk
Semillon, Sauvignon Blanc

Friszoet - honing - abrikozen - karamel

13,5%
  

9,00 | 52,50

10 YEAR OLD TAWNY
Croft
Douro - Portugal
Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional

Butterscotch - walnoot - rijp fruit - vijgen

20%
     

8,00 | 52,50 

SELECT RUBY 
Taylor’s
Douro - Portugal
Touriga Francesa, Tinta Roriz, Touriga Nacional

Krachtig - vol - zwarte bessen en bramen

20%

7,00 | 48,50
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