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Colofon

IN DEZE 
EDITIE...

GEZELLIG DAT JE IN DE 
BOCK BENT!
Wij bieden onze gasten altijd graag iets extra’s. Daarom hebben we onze menukaart verpakt 
in een magazine. Natuurlijk met eten en drinken als belangrijkste ingrediënten! 
 
Deze derde editie van ons magazine staat in het teken van de oergezellige maanden oktober 
t/m december. Ik houd van deze tijd in het jaar. Hoezo ‘donkere maanden’? Je moet er zelf 
wat van maken. Je moet er met elkaar wat van maken. En je moet zelf zorgen dat het glas 
halfvol is. Behalve in de kroeg, dan vullen wij dat glas voor je vol! Op de tap hebben we 
trouwens weer de Herfst Dubbel Bock, die vorig jaar razend populair was. 

In het najaar en de winter vind ik zelf de zaterdagmiddagen hier tussen vijf en acht uur het 
gezelligst. Dan zit het hier altijd vol met vooral dertigers en veertigers, die een biertje komen 
doen. Steeds drukker wordt ook de vrijdagmiddagborrel. Drankje, bitterballetje, je kent het. En 
ik kan zelf niet wachten tot de periode half december tot begin januari. Zo megagezellig. 

Deze tijd van het jaar is ook van invloed op onze kaart. Vooral in de zin dat enkele gerechten 
terugkeren, zoals de populaire bruchetta’s en onze El Captain (haute frites met Mexicaanse 
topping). Onze kok Sander geeft in zijn rubriek Meet the Kok (pagina 24) vast een 
voorproefje van de El Capitan.

We hebben weer ons best gedaan een smakelijk magazine voor je te maken. Met lekkere, 
malse verhalen. Niet te zwaar op de maag. En met een dikke knipoog. Veel plezier met het 
lezen!  

Erik Houtenbos
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DOGS
Würst met knapperig broodje, 
zuurkool, ketchup, mayonaise, 

mosterd, gebakken uitjes en bosui. 
Met frites en coleslaw.

THE 
ORIGINAL

10.00 10.00

BBQ-saus, Jalapeño-pepers, 
melted Cheddar cheese, afgetopt met 

crunchy broken nachos.
Met frites en coleslaw.

MExICAN HOT 
mELTED CHEDDAR

Inclusief 
frites en 
coleslaw

2 kroketten met brood - 
ook vegetarisch met heerlijke 
vegetarische kroketten  7.25
Twaalfuurtje  8.00
Uitsmijter  7.75
kaas / ham / ham kaas

Boerentosti  4.75
Speciale broodjes
keuze uit Bagnat of Waldkorn 
Makreel 
Vers gerookte markeel aangemaakt met 

een pestodressing en uitje 6.25
Warm vlees 

Fricandeau gebakken met uitje, champignon 

en spek en pindasaus ‘on the side’  6.50
Hete kip 

Gemarineerd kipdij gebakken in 

sambal en chilisaus  6.25
Tagliata di Manzo

Heel dun gesneden gegrilde entrecôte met 

pesto, pijnboompitjes, parmezaan en 

een swirl van truffelmayonaise  9.50
2 Krokant gebakken bruschetta’s
Bruschetta’s gerookte zalm  8.25
Bruschetta’s geitenkaas  6.75
Bruschetta’s champignons  6.25
Bruschetta’s makreel   7.00
Bruschetta’s tomaat  5.75
Plukbroodje met smeersels  4.75

Alle soepen worden vers gemaakt in onze keuken.

Pompoensoep  5.25
Tomatensoep  5.50
Erwtensoep  6.25

Entrecôte    19.75
Kogelbiefstuk in de jus  16.50
Spareribs flame grilled  16.50
Satéschotel  14.75

Huisgemaakte Brownie 
met noten 3.50 
Appelrondje met slofdeeg, 
spijs en nootjes  3.25
Appelgebak met slagroom  4.00
Diverse shortcakes  2.75
Irish coffee  6.25
Koffie met likeurtje  6.00

Beef Caesar salade 7.50/9.75
Thai Chicken stir fried salade 6.75/9.25
Makreel salade                 6.75/9.25
Gerookte zalm salade 7.50/9.75
Geitenkaas salade                6.75/9.25

KLASSIEK mENU
MIDDAG SOEpEN

AVOND vOOR ERNA

SALADE
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100% Schots Aberdeen-Angus beef. 
Flame Grilled in onze houtskooloven op 

een heerlijk knapperig broodje. 
Met Romeinse sla, USA cheddar cheese, 

tomaat, ui, augurk en BBQ-saus. 

100% Schots Aberdeen-Angus beef. 
Flame Grilled in onze houtskooloven 
op een heerlijk knapperig broodje. 

Spicy dankzij verse Jalapeño pepers 
en knapperig gebakken bacon met een 

pittige saus. Met Romeinse sla, USA 
cheddar cheese, tomaat, ui, augurk en 

BBQ-saus. 

100% Schots Aberdeen-Angus beef. 
Flame Grilled in onze houtskooloven op 

een heerlijk knapperig broodje. Met USA 
cheddar cheese, Italiaanse Gorgonzola 

en échte parmezaanse kaas. Met 
Romeinse sla, tomaat, ui, augurk en 

BBQ-saus.

Geen vlees, wél genieten van deze 
100% houtskooloven gegrilde aubergine, 

parika en courgette, tomaat, sla, ui en 
hummus.

CLASSIC

HOT BACON TRIPLE CHEESE vEGAN bURGER

13.50

14.50 14.50

14.50

14.50 17.50

De burger waar de echte Texaan van 
begint te watertanden. 100% Schots 
Aberdeen-Angus beef. Flame Grilled 
in onze houtskooloven op een heerlijk 

knapperig broodje. Met bacon en extra 
veel USA cheddar cheese. Met Romeinse 

sla, tomaat, ui, augurk en BBQ-saus.

The Tower of Power: niet één maar twéé 
keer 100% Schots Aberdeen-Angus beef. 

Flame Grilled in onze houtskooloven 
op een heerlijk knapperig broodje. 

Met bacon en extra veel USA cheddar 
cheese. Met Romeinse sla, tomaat, ui, 

augurk en BBQ-saus. 

ALL AmERICAN DOUBLE mF

Ben je vegetariër of eet je een dagje 
geen vlees? Ontdek onze vegetarische 
Earth Burger van falafel.100% Flame 

Grilled en heerlijk op smaak dankzij onze 
huisgemaakte yoghurt-Tzatziki-saus. Met 
Romeinse sla, tomaat, komkommer en ui. 

Een fantastische Aziatische burger naar 
uniek recept van Mr. Fuk. 100% Schots 

Aberdeen-Angus beef met huisgemaakte 
pindasaus, een spiegeleitje, taugé, 

geroosterde uitjes, zoetzure komkommer, 
Romeinse sla en USA cheddar cheese. 

EARTH BURGER
vEGETARISCH

vEGAN

HO LEE FUK

13.50 14.50

BOCK 
BURGERS

Inclusief 

frites en 

coleslaw

KlEiN BoCkIe 
BuRgErTjE

LaMsBuRgEr VaN BoErDeRiJ UiT HeT GrOeNe HaRt, GeGrIlD Op OnZe HoUtSkOoLgRiLl

BlAuWeNbOcK.Nl

SaMeN vOoR 

€17.75
(nAtUuRlIjK oOk lEkKeR lOs vAn eLkAaR tE bEsTeLlEn.

lAmSbUrGeR € 14,50 , La TrApPe IsId’oR €4,25 )

DrInK tIp:

Amberkleurig 
trappistenbier met 
een gebroken witte 
schuimkraag.

BLAU_01290 adv Kipburger-drinkadvies Lagunitas.indd   1 24-10-19   14:03
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BEST BURGERS    
  IN TOWN

De beste burgers van Katwijk en omstreken 
eet je In den Blauwen Bock. Flame Grilled 
Beef van de houtskooloven, waarvan het 
water je alleen bij het ernaar kijken al in de 
mond loopt.

Hamburgers met een bite, dankzij Schotse Aberdeen-Angus runderen. 
Ze behoren tot de beste rundvleesrassen van de wereld. Geniet van 
fijndradig en mooi gemarmerd vlees met een krachtige rode kleur. Zacht 
en sappig na bereiding, met een diepe eigen smaak. Het gehakt voor onze 
hamburgers wordt speciaal gemaakt, met liefde en aandacht voor vlees.

Ontdek bijvoorbeeld onze Classic, Ho Lee Fuk en All American, die we 
stuk voor stuk ambachtelijk stempelen. Met aandacht voor de fijnste 
details, om je door de fantastische smaak te laten verrassen. 

We verrijken veel van onze burgers met BBQ-saus, Romeinse sla en echte 
USA cheddar cheese. Dat is kaas van een pure kwaliteit die we zelfs op 
een kaasplankje zouden kunnen serveren.

De beste hamburger eet je op een authentiek Bagnat-broodje, zoals 
ze die alleen in Zuid-Frankrijk kunnen maken. Dit traditionele 
hamburgerbroodje is een streekproduct uit Nice. Het brood is licht van 
smaak, heeft een heerlijke kraak en is daarmee de knapperigste keuze 
voor onze in Katwijk en omgeving wereldberoemde burgers. 

"Blauwen Bock. 
A great place to relax, very nice service and 

incredibly delicious burgers 
(Ho Lee Fuk burger is super tasty)."

by Toby Kalthoff

We love Toby! 
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ONS VLEES

SCHOTS AbERDEEN-ANGUS BEEF

HET VERHAAL ACHTER...

Schotse Aberdeen Angus-runderen behoren tot de beste 
rundvleesrassen van de wereld. Het Angusras produceert 

een gezonde en hoge vleeskwaliteit. Angus-vlees is 
fijndradig, mooi gemarmerd met een krachtige rode kleur. 

Na het bereiden is het zacht en sappig, met een diepe 
eigen smaak. Naast het ras draagt ook de biologische 

voeding bij aan de smaak van het vlees. De combinatie van 
het ras en de biologische voeding geeft het vlees een unieke 

smaak.

 

ONZE BEREIDING

HOUTSKOOLOVEN MET BLACK RANCH HOUTSKOOL

HET VERHAAL ACHTER...

Voor een heerlijke volle smaak wordt het vlees bereid 
in onze houtskooloven met speciale houtskool, Black 

Ranch. Deze uitzonderlijke houtskool is afkomstig 
van de Quebracho-boom die groeit in Zuid-Amerika. 

Quebracho komt uit het Spaans: ‘Quiebra hacha’, 
‘Breekt de bijl’. Black Ranch onderscheidt zich door 

zijn grove en harde structuur. Tevens geeft Black Ranch 
een aangenaam geur- en smaakaroma af aan het 
vlees, waardoor het een extra diepe smaak krijgt.

 

ONS BROODJE

AUTHENTIEK BAGNAT-BROOD UIT NICE, FRANKRIJK

HET VERHAAL ACHTER...

Pan Bagnat is een streekproduct uit Nice, aan de 
Franse Rivièra. Door het gebruik van rijke Franse 

olijfolie, krijgt het brood een krachtige en zomerse 
smaak. Bagnat heeft een malse structuur en een open 
kruim, na het verhitten komt de subtiele smaak van de 

olijfolie goed tot zijn recht. Hierdoor is Pan Bagnat een 
perfecte match voor onze burgers.

 

ONZE FRIET
HUISGEMAAKTE FRIET VAN DE LEKKERSTE 

AARDAPpELS

HET VERHAAL ACHTER...

De aardappels die we gebruiken om onze 
huisgemaakte frites te maken komen uit Zeeland 

(gebied in NL met meeste zon). De Agria-aardappel 
is speciaal ontwikkeld voor het maken van friet. 
Ze hebben hun rijke smaak te danken aan de 

mineraalrijke kleigrond waarin ze worden geteeld. 
De aardappel zit tussen kruimig en vastkokend in. 

Hierdoor worden de frites bij het bakken knapperig 
van buiten en heerlijk zacht van binnen.

10 11



Bruschetta’s gerookte zalm       
Vers gerookte zalm, roomkaas, rood uitje en 

klein beetje zwarte peper uit de molen     8.25  16.25

Bruschetta’s geitenkaas 
Romige geitenkaas met honing, walnoten en gemengde sla  6.75  13.25

Bruschetta’s champignons 
In de kruidenolie gebakken champignons met uienringen   6.25  12.25

Bruschetta’s makreel       
Vers gerookte makreel met rode ui, kerriemayonaise 

en gemengde sla     7.00  13.75
    
Bruschetta’s tomaat      
Aangemaakte stukjes tomaat van de beste tomaat met 

een uitje en een knoflookje     5.75  11.25 

Flandres Beste     7.75  14.50  20.75
Huisgemaakte frites, overgoten met 5 uur lang geprutteld stoofvlees, 

waar zelfs de Vlamingen jaloers van geraken. Allee!

    
Uitje Bol     6.50  11.50  15.75 
Heerlijk huisgemaakte frites met stukjes frikandel en een swirl van 

mayonaise, curry en feestelijk afgetopt met verschillende uitjes waar 

wij Hollanders helemaal vanuit ons bol gaan.

Hot Barnefield     6.75  13.00  19.50
Heerlijk huisgemaakte frites met verse stukjes gemarineerde kip    

gebakken in de sambal getopt over de frites.

El Capitan     7.75  14.50  20.75
Heerlijk huisgemaakte frites met à la minute gemaakte Mexicaans 

gehakt met Jalapeño pepers, uitje, champignons en paprika

The Boss      18.75  34.75              52.00
Let's make French Fries great again. Heerlijk huisgemaakte frites met vleesch. 

Flame grilled steak en lekker mannelijk. En lekker vrouwelijk. En lekker ...anders 

SmALL
(1-2 P)

SmALL
(1-2 P)

mEDIUM
(3-5 P)

mEDIUM
(3-5 P)

LARGE
(5-7 P)

KROKANT GEBAKKEN BRUSCHETTA’S 
LEUK Om SAMEN TE ‘SHAREN’

FRITES DE HAUTE BOCK
#DOEISLIEF

SHARING 
IS CARING

FINGERFOOD
Portie jongbelegen boerenkaas 
van Koos Kaas 4.00  
dubbel portie  7.00

Portie oudbelegen boerenkaas 
van Koos Kaas 4.25
dubbel portie  7.50

Portie ossenworst
van Chateaubriand 4.00 
dubbel portie  7.00

Portie pittige leverworst  
van Chateaubriand              3.00 
dubbel portie 5.00

Portie nootjes 1.50 
dubbel portie  3.00

Borrelplank 6-9 personen   
jong en oudbelegen boerenkaas, 
osseworst, leverworst, truffel/knoflook 
worst en Amsterdams tafelzuur            16.00

Nachos melted cheddar cheese 6.50

Nachos El Gringo 
met Mexicaans gehakt, Jalapeño 
pepers, gesmolten cheddar, 
parmezaan on the top met zure 
room en guacomole   8.75

Gefrituurde kaashapjes
8 stuks  6.50 
12 stuks  9.50
16 stuks 12.50

Van Dobben bitterballen
8 stuks  6.50 
12 stuks  9.50
16 stuks 12.50

Frikandelletjes speciaal
10 stuks 6.50 
18 stuks  8.50
24 stuks 10.50

Gefrituurde garnalen
8 stuks  8.00 
12 stuks  11.50
16 stuks  15.00
 
Gemengd bittergarnituur
8 stuks  6.50 
12 stuks  9.50
16 stuks 12.50

Ook leuk
om te

Combineren!
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DRINKENBIER EN wIJN

Heineken pils 
Fluitje  2.60
Normaal  2.75
Groot  5.50

Brugse Zot  4.25
Affligem Blond  4.25
IPA Lagunitas  4.25
La Trappe Isid'ore  4.25
Brand Dubbel Bock  4.25

Rum
Bacardi Blanca  4.00
Bacardi Limon  4.00
Bacardi Negra  4.00
Bacardi Oakheart  4.00
Bacardi Reserva  4.50
Malibu Coconut Rum  4.00
Captain Morgan  4.00
Captain Morgan Jamaica  4.00
Havana CLub  4.50
Havana 7yrs  5.00
Sailor Jerry  4.50 

Vodka
Eristoff Vodka  4.00
Eristoff Red Vodka  4.00
Grey Goose Vodka  6.50

Gin
Bombay Sapphire Gin  4.00
Hendricks Gin  5.50

Whisky/Whiskey
Jameson Irish Whisky  4.00
William Lawson's Whisky  4.00
Famous Grouse Whisky  4.00
Dewar's Whisky White   4.50
Dewar's Whisky12yrs  5.50
Aberfeldy Whisky 
single malt 2yrs  6.50
Jack Daniels Whisky  4.50
Jack Daniels Honey  4.50
Southern Comfort  4.00

Jenevers
Ketel 1 jonge jenever   3.00
Zuidam jonge jenever  3.50
Zuidam spelt jenever  4.00
Zuidam rogge jenever  4.00
Zuidam American Oak  5.00
Zuidam Oloroso  6.00
Bessenjenever  3.00

Diversen
Hoppe Vieux  3.00
Remy Martin Cognac  4.50
Beerenburg 3.00
Jägermeister  3.00
Limoncello 3.50

Coca-Cola  2.75
Coca-Cola Light  2.75
Coca-Cola Zero  2.75
Cassis  2.75
Fanta  2.75
Sprite  2.75
Chaudfontaine plat  2.75
Chaudfontaine bruis  2.75
Ice Tea Sparkling  2.75
Ice Tea Green  2.75
Fever Tree Tonicwater  3.25
Bitter Lemon  2.75
Rivella  2.75
Ginger Ale  2.75
Redbull  4.25
Jus d' Orange  3.75
Appelsap  2.75
Tomatensap  2.75
Glas melk  2.25
Kinderlimonade  1.75
Chocomel  2.75
Fristi 2.75

Irish coffee  6.25
Italian coffee  6.25
Spanish coffee  6.25
French coffee  6.25
Koffie met likeur  6.25

Koffie  2.25
Cappuccino  2.75
Koffie Verkeerd  2.75
Latte Macchiato  3.00
Espresso  2.25
Dubbele Espresso  4.00

Decafé Koffie's
Decafé Koffie  2.25
Decafé Cappuccino  2.75
Decafé Latte Macchiato  3.00
Decafé Espresso  2.25

Thee in diverse smaken  2.25
Verse muntthee  3.00
Verse gemberthee  3.00
Warme chocolademelk  2.75
Warme choco met slagroom  3.25

Jillz Regular  3.75
Jillz Red  3.75
Old Mout Kiwi & Lime  4.25

Heineken 0.0  3.50
Amstel Radler 0.0  3.75
Sport Zot  3.75
Brand Weizen  3.75 
Brand IPA 0.0  3.75

Amstel Bright 4.75
Brand Imperator  4.25
Brand IPA  4.25
Brand Zwaar Blond   4.25
Affligem Tripel  4.75
Affligem Blond  4.25
Affligem Dubbel  4.25
Corona  4.75
Desperados  4.50
Lagunitas IPA  4.25

Springbok Chenin blanc  3.75 
fles 18.50
Sutton Hill Chardonnay  4.25
fles  20.75
Winzerkrone (zoet)  3.75
fles  18.50

Springbok Chiraz 3.75
fles  18.50
Urmeneta Chili Carmenère 4.25
fles  20.75

Rosé
Springbok  3.75 
fles  18.50
Esprit de Gassier Provence  5.75
fles  28.00

Prosecco  4.75
fles  23.50 
Moët Chandon Brut  
fles  79.00
Moët Chandon Ice Rosé 
fles  99.00

Port rood  3.75
Port wit  3.75
Glühwein  2.75

TAP bIEREN

STERKE DRANK

FRIS

KOFFIE mET DRANK

KOFFIE

THEE

CIDER

bIEREN 0.0

FLES bIEREN

WITTE wIJN

RODE wIJN

ROSé wIJN

BUBbELS

OOK LEKKER

Shots
Camina Real Tequilla  4.00
Sambuca  4.00
Fireman  2.50
Troijka Pink  2.50
Rocket shot  2.50
Beerenburg  3.00
Jägermeister  3.00

Likeuren
Berentz Apfelkorn  3.00
Amaretto Disaronno  4.00
Baileys  4.00
Grand Marnier  4.00
Cointreau   4.00
Tia Maria  4.00
Licor 43  4.00
Safari  3.00

Appelrondje met slofdeeg 
spijs en nootjes  3.25
Appelgebak met slagroom  4.00
Diverse shortcakes  2.75

VOOR D'R bIJ
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Bacardi, Carta Blanca Rum, 
Mint, Lime Juice.

7.75

CLASSIC MOJITO Traditionele Britse Gin met een complex 
maar subtiel karakter. Gemixt met een 
Royal Bliss 'Creative' tonic water, voor 
die extra kruidige tonen. Gegarneerd 
met bosbessen en een schijfje frisse 

komkommer.
7.75

BOMbAy 
SApPHIRE

Een gin met een zachte smaak maar 
een droge afdronk afkomstig uit het hart 
van Engeland. Gemixt met Royal Bliss 

'Vibrant Yuzu' tonic water, voor een mooi 
en soepel balans. Gegarneerd met verse 

limoen en basillicum.
7.50

GORDON'S LONDON 
DRy GIN

Schotse kwaliteitsgin met een uniek 
bloemige aroma. Samen met een Royal 
Bliss 'Vibrant Yuzu' tonic water creëren 

ze een zachte gin met een subtiele 
smaakbalans. Heerlijk afgetopt met een 

takje munt en een schijf komkommer.
8.75

HENDRICK'S 
GIN

Bacardi Carta Blanca Rum, Creme de 
Cassis, Mint, Lime Juice, Soda.

7.75

BERRy MOJITO

42below Vodka, Coffee Liqueur,  
Arabica Coffee.

7.75

ESpRESSO MARTINI

42below Vodka, Vanilla, Passion Fruit 
Liqueur, Passion Fruit Juive Lime, Juice.

7.75

pORNSTAR MARTINI

Bols strawberry. Gordon Pink Gin, Tonic 
fever-free.

7.50

STRAWbERRy BOCKTAIL

BOCK
TAILS G&T
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Een weekje of langer weg naar het prachtige, zonnige en 

rustige Bonaire; wie wil dat nou niet? En dan ook nog ver-

blijven in een luxe villa, waarbij je van alle gemakken voor-

zien bent. Ton en Arina Frissen helpen mensen om deze 

wens in vervulling te kunnen laten gaan. Zij lieten in 2016 

deze schitterende villa van 460 m2 bouwen, met uitzicht op 

de diepblauwe zee. Maar ook zijn er tal van andere  

appartementen en villa’s die via www.verblijvenopbonaire.nl 

te huur zijn. Vakantie vieren op dit eiland, brengt echter 

wel een ‘risico’ met zich mee, zo lacht Ton Frissen: “Wie 

verliefd wordt op dit eiland, wil hier blijven terugkomen.’’

En dan is het goed om met Frissen contact op te 

nemen. De appartementen en villa’s zijn per week te 

huur, maar ook voor langere periodes. Bijvoorbeeld 

voor mensen die op Bonaire komen wonen en werken. 

Zo kunnen zij in alle rust acclimatiseren, zonder zich 

zorgen te hoeven maken, hoe ze aan een dak boven 

hun hoofd kunnen komen. 

De bekende duikplekken zijn binnen enkele minuten 

bereikbaar. De afstand naar het stadje Kralendijk 

en de luchthaven is slechts acht minuten per auto. 

In Kralendijk zijn vele goede restaurants en gezel-

lige terrassen. Wie ‘niks doen’ wil combineren met 

bewegen, komt volledig aan z’n trekken; duiken, 

snorkelen, windsurfen, kiten, vissen, mountainbiken, 

fietsen, zwemmen, wandelen en natuurlijk zonnen op 

het strand. De villa ligt in de heuvels van de mooiste 

wijk van Bonaire ‘Sabadeco terrace West’ en biedt een 

prachtig en volledig uitzicht over de Carïbische zee 

en de stranden van Klein Bonaire. Het 460m2 tellende 

huis is uiteraard van alle gemakken voorzien, inclusief 

groot terras, zwembad, loungebanken, open keuken 

enz. De villa beschikt over vijf slaapkamers en kan 

aan tien personen een slaapplek bieden. De master 

bedroom heeft zeezicht en biedt direct toegang tot 

het terras. Er zijn drie badkamers met toilet, douche 

en wasbak en alle noodzakelijke badlakens en hand-

doeken zijn aanwezig. Deze villa op het mooiste plekje 

van Bonaire is ook nog eens betaalbaar.

Voor meer info bezoek dan de website 

www.verblijvenopbonaire.nl of stuur een mail naar 

info@verblijvenopbonaire.nl.

Weg met de 
wintermaanden

1918



op 
Saf-
arie 

Soms komen mensen als volslagen 

onbekenden binnen en vertrekken ze 

enige tijd later als ware bekendheden. Als 

stamgasten die je de rest van je leven niet 

meer vergeet.

Zoals die twee kerels uit een Gronings 

dorpje. Laten we ze Peter en Richard 

noemen. Die runden samen een 

bouwbedrijf en werkten aan een project 

in Katwijk. Ze verbleven in het hotel 

hierboven. En dat was in die tijd, voor de 

verbouwing, niet echt een pretje. Om het 

zacht uit te drukken. 

GA EERST EVEN RUSTIG ZITTEN
Oude meuk was het, een kamer kostte 

ook maar 25 euro per nacht. Er kwamen 

nog weleens gasten boos beneden. Ik 

herinner me een Duitser die eiste dat de 

muziek uitging, of in elk geval veel zachter 

werd gezet. Dat kon ik niet doen, het was 

zaterdagavond! Volop feest, volle bak 

binnen. Nou, dan ging hij de politie bellen. 

Ga je gang, zei ik, maar ga eerst even rustig 

zitten en neem een biertje. Lang verhaal 

kort: die man ging als laatste weg en had 

een wereldavond!

Maar goed, terug naar onze vrienden uit 

Groningen. Zij beklaagden zich nergens 

over, vonden alles prima. Dan kwamen 

ze op maandag aan en gingen ze op 

donderdag na hun werk naar huis. Ze 

moesten altijd vroeg hun bed uit om te 

werken en kwamen dan ’s middags tegen 

'S AVONDS EEN VENT...
vieren weer binnen. In de begintijd deden 

ze eerst hier een biertje, pakten daarna een 

douche en gingen dan ergens een hapje 

eten. We hadden hier nog niet zo’n keuken 

als nu, met zoveel keuze als nu.

HET LIEP EEN BEETJE UIT DE HAND...
Na het eten kwamen ze hier dan weer 

een biertje halen voordat ze naar bed 

gingen. Maar… het werd alsmaar gezelliger 

en gezelliger. Ze leerden steeds meer 

mensen kennen en raakten bevriend met 

wat stamgasten. En in de laatste vier à 

vijf weken liep het echt een beetje uit de 

hand. Dan kwamen ze uit hun werk een 

biertje drinken, maar ze gingen niet meer 

douchen en ook niet meer het dorp in om 

te eten. Ze bleven gewoon zitten. Elke 

avond. Tot twee uur, tot drie uur. Elke keer 

werd het later. 

En dan ’s morgens wel om half zeven de 

deur uit, want het werk moest wel af. Ik 

hield mijn hart weleens vast. Hoe kun je 

elke avond zo doorzakken en dan nog fit 

genoeg zijn om dat zware werk te doen? 

Ik zal maar niet zeggen om welk project 

het ging, maar ze hebben het keurig en op 

tijd afgeleverd. Dus kennelijk waren ze nog 

wel met hun volle verstand bij de bouw. ’s 

Avonds een vent, ’s ochtend ook een vent. 

Dat karakter hadden ze wel.

Aan het einde van elke week moesten ze 

600, 700 euro afrekenen. Dus ze waren 

graag geziene gasten natuurlijk! Zelf 

waren ze ook blij als het weekend was en 

ze weer naar huis konden. ‘Dan kunnen we

even rustig aan doen,’ zeiden ze dan. 

NOG STEEDS CONTACT
Die gasten zijn hier zeker een maand of 

zes achtereen geweest. Dan ontstaat er 

wel een band. Ik ben nog een keer bij ze 

op bezoek gegaan. Ik wilde weleens zien 

waar ze vandaan kwamen. Ik ben daar 

twee dagen geweest en het was geweldig; 

hotel geregeld, geen nee te koop, en ik 

hoefde niets te betalen. Dat zijn mooie 

herinneringen. 

Ik weet dat ze nog steeds contact hebben 

met vaste klanten van die tijd. Dat ze 

elkaar nog weleens bellen. En laatst 

logeerden ze hier bij iemand die hier heeft 

gewerkt. Met zijn tweeën. De gezinnen 

lieten ze thuis. Kwamen ze hier natuurlijk 

een biertje doen. Onze eigenaar, Erik, was 

er ook en die had ze nog nooit gezien, hij 

kende ze alleen van de verhalen. Maar die 

hebben hier nog heerlijk zitten babbelen 

en bieren alsof ze elkaar al jaren kenden! 

Geweldig toch?  

Arie van Klaveren is hét gezicht van de Bock, al 
bijna dertig jaar. En dan maak je natuurlijk van alles 
mee. Ga op een rustig moment bij onze Arie aan de 
bar zitten en hij kan blijven vertellen. Op deze plek 
houden we hem een beetje in het gareel en mag hij 
steeds één verhaal vertellen, met – vooruit – soms 
een kleine zijstap.

HERKEN ARIE AAN Z’N SCHOENEN
Arie heeft nog een andere belangrijke hobby. Iets waar je hem bovendien goed 

aan kunt herkennen, zelfs als je voor het eerst in de Bock bent. “Ik hou van 

mooie Italiaanse schoenen, het liefst met een opvallende print. Prachtig hoe 

zo’n paar schoenen tot in detail klopt als een kunstwerk.” Hoeveel paar hij thuis 

heeft staan? “Dat weet ik niet precies. Volgens het team zijn het er in ieder 

geval 30, omdat ik ze steeds weer verras met een ander paar aan m’n voeten,” 

legt Arie lachend uit. Kijk maar eens goed. Herken jij Arie aan z’n schoenen? 

Vraag hem of je een foto van z’n schoenen mag maken en deel die

 via de sociale media. Tag je daarin de Blauwen Bock? 

Dan maak je kans op een gratis drankje!

Column van 

onze Arie 
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WWW.CATERINGCORJANSEN.NL
+31 (0)71 407 29 98   |   info@cateringcorjansen.nl

Party Catering   |   Zakelijke Feesten   |   Particulier Genieten   |   Verhuur van Feestattributen

Voor uw catering 
bestellingen op maat

Scan deze QR-code 
en bekijk het aanbod.

• Volledig verzorgde arrangementen voor gezelschappen.
• Perfect voor (bedrijfs)feesten, bruiloften, vergaderingen, seniorenreizen etc. 

• Afvaartlocatie, vaarroute en cateringmogelijkheden altijd in overleg.

Geeft u geen feest, maar wilt u met een groepje of alleen varen? 
Maak dan uw keus uit ons gevarieerde rondvaartaanbod.

Het is feest aan boord!
Stel uw vaartocht op maat met ons samen:

Rederij        van Hulst

  

 +31 (0)71 250 19 00     info@rederijvanhulst.nl    www.rederijvanhulst.nl
 Centraal kantoor:  Steenbakkerstraat 1, 2222 AT Katwijk aan Zee

Geeft u geen feest, maar wilt u met een groepje of alleen varen? 

www.rederijvanhulst.nl

Scan deze QR-code en 
bekijk het aanbod.

25 OKT

1 NOV

15 NOV

29 NOV

6 DEC

13 DEC

BLAUWENBOCK.NL

WINTERAGENDA
FRIDAy NIGHT

GIN TONIC NIGHT

HOLLANDSE AVOND MET LIVE 

ARIE NIJGH EN PATRICK 

MESSEMAKER

BAND LUDWIG

BIER, BALLEN & SPECIAAL BIER

ALLERLEI SOORTEN BIERTJES, BALLETJES EN MUZIEKJES

GIN TONIC NIGHT MET DJ

XL KOOPAVOND 

LIVE MUZIEK!



Meet the kok!
Terug van weggeweest: 
El Capitan! Ons speciale gerecht 
voor de gasten die houden van 
pittig eten. Onze kok Sander 
vertelt in geuren en kleuren wat 
er komt kijken bij het bereiden van 
deze haute frites met Mexicaanse 
topping. 

‘Zal ik meteen wat maken?’ vraagt onze 

Leidse keukenprins, die na de grote 

lunchdrukte graag de tijd neemt om het 

gerecht speciaal klaar te maken. ‘Het is 

niet moeilijk, hoor. Ik moet alleen eerst 

even wat bonnetjes afmaken.’

HEERLIJK BEWERKELIJK
Even later wast hij zijn handen en knikt hij 

naar een blauwe bak, vol met frites. ‘Die 

komen elke dag rauw en voorgesneden 

binnen. Vijftig tot zestig kilo. We bakken 

alles af en aan het einde van de dag gooien 

we weg wat over is.’

In de ‘megadrukke’ zomermaanden stond 

dit ‘heerlijke, maar bewerkelijke’ gerecht 

niet op de kaart. ‘Vooral het maken van de 

topping is veel werk. Je hebt te maken met 

veel producten en veel handelingen. En je 

moet de saus eigenlijk voor elke bestelling 

opnieuw maken.’

Tussen het gesis uit de pannen door levert 

Sander commentaar bij de handelingen 

die hij verricht om de topping te kunnen 

maken. ‘Het is een soort Bolognaise-

saus, maar dan Mexicaans.’ Hij legt twee 

verschillende pepers op de snijplank, 

daarna gesneden uien, champignons 

en paprika; van alles een handjevol. 

Tussendoor legt hij het Aberdeen Angus-

gehakt klaar. ‘Hetzelfde als voor de 

hamburgers.’ 

LEKKER PITTIG
De hete pepers snijdt Sander met de 

zaadjes erin. ‘Lekker pittig. Sommige 

mensen vinden het te heet, maar dat staat 

er ook bij op de kaart. Je moet het alleen 

nemen als je ertegen kunt. Zelf zou ik het 

niet zo snel bestellen, eerlijk gezegd, maar 

dat is alleen omdat ik niet houd van pittig 

eten.’  

 

Hij zet een pannetje op en de sterke geur 

van knoflook stijgt op. Ondertussen 

rult Sander het gehakt, met een 

hamburgerspatel. ‘Je kunt dat ook 

een plamuurmes noemen,’ zegt een 

binnenkomende collega. 

Het gehakt gaat in de pan en de kok pakt 

de pepermolen erbij. ‘Dan krijg je nog 

meer smaak. Zo. En dan nu de groenten 

erin.’ Met een spatel en hand schept hij de 

fijngesneden groenten van de snijplank 

naar de pan. ‘Nu is het een kwestie van 

gaar aanbakken. Normaal, bij bolognaise, 

doe je er tomatensaus bij. Maar bij El 

Capitan voegen we tomatensoep toe. Dat 

geeft meer smaak en is dunner. En die soep 

hebben we altijd warm staan. Dus het 

gaart ook sneller.’      

ET VOILÁ!
Ondertussen gaan de afgebakken frites 

in de frituur, vier à vijf minuten, en daarna 

in het kekke houten bakje speciaal voor 

dit gerecht. ‘Je hebt drie keuzes: small, 

medium en large. De bedoeling is dat 

mensen gaan sharen. Dat gebeurt ook 

steeds meer, maar niet iedereen snapt het, 

haha. Sommige mensen bestellen vier keer 

de small, terwijl je met één large en vier 

vorken goedkoper uit bent. En sharen is 

veel gezelliger natuurlijk.’

De topping is gaar en Sander verdeelt de 

saus met een schuimspatel – ‘Anders wordt 

het te nat’ – over de frites. ‘Je ziet de pepers 

nog zitten. Nu een klodder guacamole 

erop, wat crème fraiche, stukjes gebroken 

nachos erover, et voilá! En dan allemaal 

met een vorkje erin prikken en delen maar. 

Met een lekker biertje erbij!’

EL CAPITAN IS BACK! 

'allemaal een vorkje 
erin en delen maar'
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MET DE BLAUwEN BOCK bON

MAAK 
EEN BLIJE 
BOFKONT!

Zo’n heerlijke hamburger, onze huis-
gemaakte friet en al het andere lekkers op de 
kaart: dat gun je toch iedereen? Met onze 
Blauwen Bock-bon geef je jouw vrienden, 
familie en anderen het leukste cadeau van 
Katwijk. Beschikbaar voor 25 euro.

Zo’n Blauwen Bock-bon is natuurlijk niet 
zomaar een cadeaubon. We rollen het 
magazine er netjes voor je in op, doen de 
bon er als een wikkel omheen en hangen 
er nog wat leuks aan om er een geslaagde 
cadeauverpakking van te maken. Leuk om te 
krijgen en minstens zo leuk om te geven.
Tip: voor een loterij op de voetbalvereniging 
of tijdens de bingo bij de kaartclub op zoek 

naar een leuke prijs? Informeer naar onze 
Burger-bon, speciaal voor verenigingen, 
clubs en goede doelen die zoeken naar leuke 
prijzen voor hun loterij, bingo en andere 
speciale avonden. Geef onze Burger-bon 
weg, zodat de winnaar samen met iemand 
anders van onze heerlijke hamburgers kan 
komen genieten.

25 EURO

BOCK BON

T.W.V. 

Uitgiftedatum:

Medewerker:

Deze bon is tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig.

2 BOCKBURGERS   NAAR KEUZE

*ExClUsief DrAnK BOCK BON

Uitgiftedatum:Medewerker:

Deze bon is tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig.

PORTiE BiTTERBALLEN  

iNCLUSiEf 2 DRANKJES

(bieR, wijN, fRiS)

BOCK BON

Uitgiftedatum:

M
edewerker:Deze bon is tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig.

Ben je op zoek naar een stoere, creatieve of sportieve activiteit of  

doe je liever iets gezelligs met jouw vrienden en familie of jouw team? 

Dan ben je aan het juiste adres bij Katwijk-Events!

Voor teambuildingactiviteiten tot aan familie uitjes. Van proeverijen tot 

aan creatieve workshops. Georganiseerde activiteiten of maatwerk.  

Bij Katwijk-Events ben je aan het juiste adres!

Volg Katwijk-Events op Facebook en Instagram 

voor de meest actuele workshops en actitveiten.

Katwijk-Events

Kaninefatenstraat 17

2225 WX Katwijk

06-185 842 87 www.katwijk-events.nl



Als uw 
transport 

goed moet
info@marcoeitens.nl

Princestraat 29
jufferslifestyle.nl

Elke week verzamelen wij 

de mooiste musthaves van 

dit moment. We geven onze 

klanten graag advies hoe je 

items en verschillende stijlen 

met elkaar combineert.
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Oegstgeesterweg 199 | 2231 AT Rijnsburg  | Telefoon 071 409 21 00 | www.vanwezelacc.nl

‘Meten is weten’

Als ondernemer wilt u ieder moment van de dag weten hoe uw onderneming ervoor staat. 
Met één druk op de knop over alle relevante informatie beschikken, dat kan alleen wanneer 

u uw boekhouding effi  ciënt hebt ingericht.
Bij Van Wezel noemen wij dat ‘accountisering’. Meer weten?

Bel nog vandaag 071 409 21 00 

ACCOUNTISERING!

missie

kernwaarden

kpi’s

BrandMap
The road to your strategy

www.brandmap.nl

visie

waardepropositie

bestaansrecht

doelstellingen

strategie

2928



Group training: 
Naast personal training bieden we ook groepslessen 

aan, zowel indoor als outdoor. Houd je van 

uitdagingen op het strand en is geen obstakel je te 

gek? Kies dan voor een les in de frisse buitenlucht. 

Toch liever binnen sporten in een groepje van 

maximaal acht personen? Wij geven lessen als 

boksen, yoga, pump en functional training. Voor ieder 

wat wils!

Voeding en lifestyle: 
Bewegen is belangrijk voor een gezond leven, maar 

voeding en ontspanning spelen ook een grote rol. 

Je kunt elke dag intensief sporten, maar als je 

geen aandacht besteedt aan de juiste brandstof 

en genoeg ontspanning valt dit weer weg. Ook de 

mentale veerkracht mag niet vergeten worden. Onze 

lifestyle coach luistert naar jou verhaal en begeleidt 

je naar jouw gewenste doel.

Gezond zijn: we vinden het allemaal vaak 

de belangrijkste voorwaarde voor een 

goed en plezierig leven. Toch zien we het 

niet als prioriteit en besteden we er liever 

niet al te veel tijd aan. Hartstikke zonde, 

want je leeft maar een keer. Om een goed 

en plezierig leven te leiden, vinden wij 

het belangrijk om een prioriteit te maken 

van je fysieke en mentale gesteldheid. 

Ga aan de slag met een van onze trainers 

of lifestyle coach en geef jouw lichaam 

meer aandacht. 

www.vitaaltrainer.nl

ONE BODY, 
ONE MIND, ONE SOUL 
MAXIMUM RESULTS

Vitaal Trainer helpt bij het behalen 

van maximale resultaten Personal 

training: Onze gecertificeerde 

trainers begeleiden je 1-op-1 in een 

privé studio. Door hun ruime kennis 

en ervaring weten de trainers wat jij 

moet doen om je doel te behalen. Ze 

letten op je houding en uitvoering 

van de oefeningen zodat jij na de 

training met een voldaan gevoel de 

ruimte verlaat. 

De Bolder 1

2224 RZ Katwijk

T. 06 143 644 91

info@vitaaltrainer.nl

Review van Rietta: 

“Marco is een super trainer! Hij weet je grenzen op 

te zoeken en deze net even dat stukje op te rekken 

om vooruitgang te boeken. Zijn trainingen zijn altijd 

afwisselend, uitdagend en leuk!”

Review van Diana: 

“Een aanrader voor buiten bootcampen 

met veel afwisseling in oefeningen. 

Top begeleiding, kijken goed naar wat 

je aan kunt.”

BLAU_01290 spread Vitaaltrainer.indd   All Pages 16-10-19   10:20
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INTERESSE?
Spreek ons meteen even aan, dan noteren 
we jouw gegevens en nemen we snel contact 
met je op.
Denk je er liever nog even over na? Prima 
natuurlijk, dan horen we het graag later 
van je. Neem contact met ons op via 
www.blauwenbock.nl of gebruik ons 
telefoonnummer:

071 240 74 82

Kom bij ons           werken!
Kopje koffie, een fijne lunch en een biertje, jij 
weet waar onze klanten zin in hebben en voelt 
je achter de bar als een vis in het water. Weet 
jij van aanpakken, werk je snel en doe je dat 
met een glimlach die hoort bij het gezelligste 
café van Katwijk? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!

We zoeken barmedewerkers die ons leuke 
team komen versterken, net als kroegtijgers 
met leidinggevende ambities en zelfs 
ondernemersaspiraties. Weet jij hoe je het ’s 
ochtends, ’s middags en ’s avonds op rolletjes 
kunt laten lopen of ben jij onze handige hulp 
die problemen oplost voordat ze ontstaan? In 
den Blauwen Bock werk je in een enthousiast 
team van jonge en ervaren liefhebbers van 
een fijne sfeer om samen in te borrelen. 

We zoeken een bartopper, een 
leidinggevende en een leerling-kok. En sterker 
nog, ook als je op een andere manier dan 
als spontane barmedewerker, gedreven 
allrounder of maker in de keuken aan de 
slag wilt, horen we dat graag van je. Dat kan 
parttime of fulltime, dus zet de eerste stap en 
spreek ons gewoon even aan!

www.blauwenbock.nl/vacatures

Barman/
vrouw

WIJ ZOEKEN EEN:

Princestraat 29
jufferslifestyle.nl

Elke week verzamelen wij 

de mooiste musthaves van 

dit moment. We geven onze 

klanten graag advies hoe je 

items en verschillende stijlen 

met elkaar combineert.

@
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www.latrappe.nl

La Trappe Trappist is authentiek, zuiver, eerlijk 

Nederlands bier uit Berkel-Enschot. Het wordt sinds 

1884 gebrouwen bij Abdij Onze Lieve Vrouw van 

Koningshoeven. Daar vullen trappistenmonniken 

hun leven met gebed en werk, in rust en stilte, weg 

van de hectiek van alledag. 

La Trappe Trappist draagt het exclusieve label Authentic Trappist Product 

(ATP) van de Internationale Vereniging Trappist. Het garandeert dat het 

trappistenbier onder toezicht en verantwoordelijkheid van de monniken 

wordt gebrouwen en dat de productie plaatsvindt binnen de muren van het 

klooster. Het label waarborgt ook dat een deel van de opbrengsten ten goede 

komt aan goede doelen. Tot op de dag van vandaag brouwen wij ons bier op 

basis van deze principes, omgeven door rust en stilte. Dat proef je. 

La Trappe Isid’or (7,5%)

Amberkleurig trappistenbier met een gebroken witte schuimkraag. Een 

mooie combinatie van kruidige, bloemige en fruitige geuren. La Trappe 

Isid’or is in 2009 voor het eerst gebrouwen ter gelegenheid van het 

125-jarige bestaan van Bierbrouwerij de 

Koningshoeven. De harmonieuze smaak 

begint fruitig en gaat dan over in moutige 

karamel; een perfecte balans tussen 

complexiteit en eenvoud. Het bier is 

vernoemd naar broeder Isidorus, de eerste 

brouwer van de abdij. De afdronk is 

aangenaam bitter.

Geen 18, geen alcohol

BLAU_01290 spread LaTrappe.indd   All Pages 18-10-19   09:18
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Het hotel biedt recent gerenoveerde kamers voor twee tot zeven 
personen. Elke kamer is uitgerust met een eigen gloednieuwe 
badkamer. Ook heeft elke kamer uitzicht over het centrum van 
Katwijk. Beach Hotel Katwijk is de ideale plek om betaalbaar te 
overnachten met een grote groep. De beschikbaarheid en prijzen 
kunt u vinden op beachhotelkatwijk.nl.

 

  5 redenen om te overnachten bij     
  Beach Hotel Katwijk:
-  Op twee minuten loopafstand ligt bushalte Noordeinde, 
 vanuit  waar u rechtstreeks naar Station Leiden Centraal reist.  
 Vanaf dit station kunt u gemakkelijk naar Schiphol en  
 Amsterdam reizen. 
-  Er zijn talloze opties aan cafés, strandpaviljoenen, gezellige  
 barretjes, winkels en restaurants.
-  Huisdieren zijn toegestaan.
-  U kunt vanaf 09:00 uur een heerlijk ontbijt nuttigen voor  
 slechts €9,50.
-  Last but not least: er is gratis WiFi beschikbaar in alle kamers. 

Review van Ellie:

Cijfer: 8,3
“Praktisch, functioneel, op een fijne locatie. Fijn dat er een douche en wc op de kamer zit. Schone frisse kamer, heerlijk bed 
en schoon wit (!) beddengoed en handdoeken. Cappuccino die we ‘s morgens beneden haalden om op de kamer op te 
drinken was heerlijk!”

Beach 
Hotel 
Katwijk

Op 200 meter loopafstand van de boulevard en 
het strand ligt Beach Hotel Katwijk. Het strandhotel 
bevindt zich midden in het gezellige winkelcentrum 
van Katwijk, boven In Den Blauwen Bock. Rondom 
het hotel zijn er genoeg activiteiten te doen, zoals 
(kite)surfen, wandelen in de duinen of een drankje 
drinken op een van de vele terrasjes. 

www.beachhotelkatwijk.nl 
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Indian 
summer
surf ook eens naar 
blauwenbock.nl
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Marketing. Strategie. Websites.

BEAUTYSALON katwijk

combineer een bezoek aan Katwijk met een heerlijke 

behandeling bij beautysalon katwijk en maak het af 

met parfum en make-up van douglas. kom tot rust 

en geniet! boek uw behandeling op 

www.beautysalonkatwijk.nl

V O O R S T R A A T  1 8   |   K A T W I J K  A A N  Z E E




