MENUKAART

Lunch, tot 16.00 uur te bestellen
Soepen, geserveerd met rustiek brood en kruidenboter:
Licht gebonden crème soep met bosui en
gegrilde bacon

€ 5,75

Huisgemaakte tomatensoep met crème fraiche
en pesto

€ 5,75

Sandwiches & Panini’s:
Rustiek wit of bruin brood belegd met carpaccio,
sla, kaasvlokken en pestomayonaise

€ 7,75

Rustiek wit of bruin brood belegd met gerookte zalm € 7,75
sla, rode ui, tomaat en komkommer

Panini met kaas

€ 4,00

Panini met ham en kaas

€ 4,00

Panini met geitenkaas, walnoten en honing

€ 4,95

Panini met mozzarella, tomaat en pesto

€ 4,75

Salades, geserveerd met rustiek brood en kruidenboter:
Salade van gerookte zalm, komkommer, tomaat
rode ui en een vinaigrette dressing

€ 8,75

Salade geitenkaas met appel, gebakken spekjes
en een dressing op basis van honing van de Veluwe

€ 7,25

Fleurige salade van zongedroogde tomaatjes,
olijven, komkommer en rauwe ham

€ 7,75

Uitsmijters:
Uitsmijter van 2 eieren op vers afgebakken
wit of bruin brood met ham, kaas, rosbief of bacon.
Een combinatie hiervan is ook mogelijk

€ 7,25

Omeletten geserveerd met rustiek brood en kruidenboter:
Omelet met ham
Omelet met ham en kaas
Omelet met gebakken champignons

€ 8,25

Bosrand omelet:
Omelet met diverse groentes en spek
geserveerd met frietjes

€ 8,75

Twee Kwekkeboom vleeskroketten
geserveerd met rustiek wit of bruin brood

€ 8,75

‘12-uurtje’
€ 9,75
Een complete lunch met soep naar keuze,
twee sneetjes wit of bruin brood met kroketen spiegelei
en een kopje koffie, thee of melk naar keuze

Wij wensen u smakelijk eten en een prettig verblijf!

Voor allergieën informatie of speciale dieet wensen kunt u
zich wenden tot
één van onze medewerkers.

Diner, vanaf 17.30 uur tot 20.30 uur te bestellen
Voorgerechten:
Licht gebonden crème soep met bosui en
gegrilde bacon

€ 6,00

Huisgemaakte tomatensoep met crème fraiche
en pesto

€ 6,00

Kalfsfricandeau (Vitello tonato)
met tonijnmayonaise, salade en kappertjes

€ 8,75

Rundercarpaccio met sla, zongedroogde tomaatjes
kappertjes, kaasvlokken en pestomayonaise

€ 8,95

Fleurige salade van zongedroogde tomaatjes
olijven, komkommer en rauwe ham met een
kruiden vinaigrette

€ 7,75

Lauwe salade van gerookte Veluwse eendenborst
met gebakken appel, kastanje champignons en
gebrande pijnboompitten

€ 8,25

Salade van geitenkaas, appel, gebakken spekjes en
walnoten, met dressing van honing van de Veluwe

€ 7,50

Voorgerechten worden geserveerd met rustiek brood
en kruidenboter

Hoofdgerechten:
Saté van de varkenshaas met frites, kroepoek
en huisgemaakte atjar

€ 13,25

Varkensschnitzel met gebakken ui, champignons
en spek geserveerd met frites en salade

€ 13,75

Speenvarken koteletjes met honing-rozemarijnsaus € 14,25
geserveerd met aardappel- en groentegarnituur
Trio van Black Angusburgertje, varkensmedaillon
en kipdij-spies met gebakken champignons, spek
ui, paprika en knoflooksaus, geserveerd met frites
en salade

€ 14,75

Biefstuk met de traditionele Stroganoffsaus
geserveerd met aardappel- en groente garnituur

€ 15,75

Op de huid gebakken zeebaarsfilet met
remoulade saus en geserveerd met aardappel- en
groentegarnituur

€ 15,25

Gebakken tonijnfilet met teriyakisaus en
gebrande sesamzaadjes met mie
en roerbakgroente

€ 15,75

Gebakken gamba’s met ui, champignons en paprika € 14,50
in pikante tomatensaus, geserveerd met verse pasta

Naast de hoofdgerechten van deze kaart serveren we
dagelijks een wisselende dagschotel met de keuze uit
een vis- of vleesgerecht à € 12,75
Vegetarische gerechten:
Falafel balletjes in preisaus, geserveerd met
roerbakgroente en wilde rijst

€ 12,75

Vegetarische pastaschotel met Quorn in
basilicum-roomsaus en groentemix

€ 12,95

Voor allergieën informatie of speciale dieet wensen kunt u
zich wenden tot
één van onze medewerkers.

Nagerechten:
Sorbet van diverse soorten ijs, vers fruit
aardbeiensaus en slagroom

€ 7,25

Warme tarte tatin met hazelnoten-ijs
vanillesaus en slagroom

€ 6,95

Compositie van bloedsinaasappel-sorbetijs
en meloen, bosvruchtensaus en slagroom

€ 6,75

Belgische wafel met mango-sorbetijs
frambozensaus en slagroom

€ 6,75

En de

Koffie en thee:
Koffie of Espresso
Cappuccino of koffie verkeerd
Latte Macchiato
Thee (diverse soorten)
Verse muntthee

€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,00
€ 2,25

Irish Coffee
Spanish Coffee
French Coffee
Italian Coffee

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

(met Whiskey)
(met Tia Maria)
(met Cointreau)
(met Amaretto)

