


Frisdranken

Warme dranken

Taart

Coca cola/ Coca cola zero   € 2,-
Spa      € 2,-
Schulpsappen; appel, appel-peer, appel-
vlierbes, appel-aardbei   € 2,90
Naturfrisk bitter lemon   € 2,95
Fentimans tonic    € 2,95
Orangina     € 3,50
Verse jus d’orange groot   € 3,75
Zelfgemaakte ijsthee 0,5 liter;
Ginger-lemon, Zomer zotheid & 
Kokos meloen    € 5,95

Espresso     € 2,20
Koffie      € 2,20
Thee (zie de theekaart voor de smaken) € 2,20
Pot thee     € 4,50
Potje munt thee    € 2,75
Potje gember thee    € 2,75
Cappuccino     € 2,60
Koffie verkeerd    € 2,60
Latte Macchiato    € 3,-
Warme chocolademelk (keuze uit
witte of pure Callebaut chocolade)  € 3,25
Slagroom     € 0,50

Zelfgemaakte appeltaart   € 3,95

Informatie
Openingstijden; woensdag tot en met vrijdag 
van 10.30 tot 18.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 11.30 uur tot 17.00 uur.
‘s Avonds zijn wij speciaal geopend voor een 
private dining, een feest op maat of een 
bijeenkomst naar wens.
Om de vrijdag is er een speciaal diner voor een 
speciale prijs.
Kijk op www.knusbussum.nl, Facebook en 
Instagram voor de actuele culinaire agenda.

Wifi: Knus gasten
Wachtwoord: 1Hetisknus!

Knus Bussum
knusbussum@gmail.com
06-17174284
www.knusbussum.nl



Tosti

Maaltijdsalades

Specialiteiten

Brood

Soep

Rijk belegd brood met salade
Oude kaas     € 5,75
Brie      € 6,-
Gegrilde courgette, aubergine en humus € 7,50
Pittige kip     € 7,75
Gerookte zalm    € 8,-
Huisgemaakte tonijnsalade   € 7,75
Broodje Smokey Burger   € 8,95

Tosti’s van lekkere dikke bruine boterhammen 
met ketchup
Tosti kaas     € 3,95
Tosti ham en kaas    € 4,25
Tosti salami en kaas    € 4,25
Tosti mozzarella, tomaat, pesto, 
rucola en zongedroogde tomaatjes € 4,95
Tosti Knus met kaas, chorizo, 
gedroogde tomaatjes en rucola  € 4,95
Tosti met geitenkaas, noten en een
honing-mosterddressing   € 5,75

Salade Caprese met mozzarella, pesto
tomaat en balsamicodressing  € 8,75
Salade met geitenkaas, noten en een
honing-mosterddressing   € 8,75
Salade met kip, spekjes en een 
heerlijke dressing    € 9,-
Brood en aioli     € 2,50

Clubsandwich met kipfilet, kaas
spekjes, salade, komkommer,
tomaat en chips    € 11,-
Knusse lunch: soepje, belegd broodje en
een salade     € 11,-
Knus proeverij: 3 verschillende belegde 
broodjes met soep     €12,75

Huisgemaakte soep van de dag  € 5,-
Brood en aioli     € 2,50



Bieren

Wijnen

Bij de borrel

Sterk gedistilleerd

Bakje nootjes     € 2,-
Tortillachips warm met kaas en saus € 4,50
Kaasplank met olijven   € 9,50
Kaasplank met worstsoorten en olijven €15,50
Gemengd bittergarnituur groot 32 stuks €19,50
Grote Knus borrelplank   €21,50

De Leckere bieren
Pils, 5% volle mout, fris en hoppig  € 2,95
Witte vrouwen, 5% zoet en romig  € 3,25
Razende Swaen, 8% stevig en niet
te zwaar     € 4,25
Sonnenborgh, 6,2% special, stoer
en fris      € 4,50
Heineken 0.0%    € 2,75

Rode port (Kopke Ruby)   € 3,95
Whisky (the Balvenie 12 jaar)  € 6,95
Gin-tonic     € 7,50

Biologische Clearly organic wijnen
Witte wijn; sauvignon blanc/airen,
droog met fruit en een sprankje  € 3,95
Rode wijn; tempranillo, droog, vol,
maar niet te zware wijn   € 3,95
Feudo Aranico Grillo    € 4,50
Domaine Fazi rosé    € 5,25
Porta da Calada Tinto-Alentejo  € 5,25
Prosecco Accussi (per fles)   €22,50

High Tea: 2 uur onbeperkt genieten van de vele 
soorten thee met een soepje, vingersandwiches 
met zalm, komkommer en cheddar, scones met 
jam en slagroom en heerlijke zoete lekkernijen 
voor € 19,50 pp (1 dag van te voren reserveren!).

High Borrel: samen genieten van een 
uitgebreide borrel met feestelijke hapjes zoals: 
pinchos met vis, mediterrane kazen en 
worstsoorten met olijven bij verrassende wijnen 
en verkoelende biertjes. Vraag naar de 
mogelijkheden.


