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Borrelkaart
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T. 0341 255 255

“Bourgondiër plankje”  (met o.a.  bitterballen, ossenworst en oude kaas)  € 14,00

Gemengd bittergarnituur (15st.)  €  9,75
Ambachtelijke bitterballen met grove mosterd (8st.)  €  8,50
Bitterballen met grove mosterd (8st.)  €  5,50
Gehaktballetjes met satésaus en brood (8st.)  €  7,50
Torpedo garnalen met chilisaus (8st.)  €  7,50
Ossenworst met Amsterdams zuur en mayonaise  €  7,00
Oude kaasblokjes met grove mosterd    €  6,50
Puntzak frites met mayonaise  €  3,50

Breekbroodkrans van “Bakker Piet” met kruidenboter  (diverse broodsoorten)  €  7,00

Menu
Voorjaar 2022



Gebak

“Veluws keitje”  € 2,10
Seizoens gebak  vanaf  € 3,00
Appelgebak met slagroom  € 4,50

Lunchgerechten 

keuze uit: donker of  wit Veluws landbrood
Uitsmijter met beleg naar keuze    € 8,50
Omelet met bosui en gerookte zalm    € 8,50
2 ambachtelijke kroketten met grove mosterd  € 8,50

keuze uit: ambachtelijk woudkoren- of maisbol
Gezond met ham, kaas, ei, tomaat, komkommer en tuinkers    € 8,50
Gegrilde kippendij “Piri Piri” met guacamole en peppadewmayonaise  € 9,00
Pulled Jackfruit met smokey bbq-saus, little gem en augurk slice    € 9,00
Huisgerookte zalm met roomkaas, komkommer en veldsla  € 9,75

Belegde zachte broodjes, wit of bruin  
keuze uit: achterham, kaas, ossenworst, carpaccio, gezond   vanaf  € 3,25

Clubsandwich “Rijk van Nunspeet”    
 
3 licht getoaste plakken Pain de Campagne belegd met:    
pesto, rucola, zongedroogde tomaat,  gerookte carpaccio, uitgebakken spek,
pijnboompitten, grana padano, truffelmayonaise en groentechips  € 13,00

Huisgemaakte soepen
Geserveerd met ambachtelijk brood en boter

Romige soep van mosterd en brie met gerookte zalm        € 7,50
Tuinerwtensoep met munt, crème fraîche en gerookte kip                             € 7,50
Soep van de dag (informeer bij onze bedieningsmedewerkers)  € 7,00

Loungekaart Avondkaart

Pokebowl oosterse zalm met o.a. € 16,50
Sushirijst, sojabonen, radijs, komkommer, Japanse mayonaise en sojaparels      

Voorgerechten & salades
Geserveerd met ambachtelijk brood en boter

  Mexicaanse salade met babymaïs, kidneybonen, nacho’s, voorgerecht € 11,50
haricots verts, gefrituurde avocado en peppadewmayonais   salade € 15,00 
  

 Pastrami van picanha met mierikswortelmayonaise, rucola,   voorgerecht € 12,00
rode uien compote, kappertjes, walnoten en tuinkers salade € 15,50

 Niçoise met gegrilde tonijn, olijven, ansjovis, cherrytomaat,  voorgerecht      € 13,00
roseval, gekookt ei, frenchdressing en croutons salade    € 16,50

Hoofdgerechten

Spies van varkenshaas met pikante pindasaus, atjar ketimoen, cassave en seroendeng  € 18,00
Risotto van truffel en grana padano met shiitake, bosui en gepocheerd ei    € 19,00
Linguine aïoli met gebakken gamba’s, rode peper, haricots verts en basilicumolie                   € 20,00
Kalfsribeye met truffelboter, gegrilde koolraap, romanesco en krokante schorseneren  € 21,50
Sticky iberico spareribs met witte koolsalade, gegrilde tomaat en wedges   € 22,50
Lamsfilet met chimichurri, romanesco, babymaïs en licht pittige zoete aardappel              € 23,00
Zeebaars met coquilles, saus van langoustine, tuinerwtencrème en cherrytomaat  € 24,00

Nagerechten

Dame blanche met vanille ijs, slagroom en warme chocoladesaus   € 7,00
Tiramisu van limoncello en lemoncurd met aardbeiensorbet   € 7,50
Chocolade brownie met butterscotch en mokka ijs   € 7,50

 vegetarisch of vegetarisch mogelijk
Voor overige vegetarische mogelijkheden, informeren onze bedieningsmedewerkers u graag.

Heeft u een allergie, vertel het een medewerker. Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie/voedselintolerantie.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.

Pokebowl oosterse zalm met o.a. € 16,50
Sushirijst, sojabonen, radijs, komkommer, Japanse mayonaise en sojaparels      


