Lunchkaart

(11.00 tot 17.00)

Gebak:
“Veluws keitje”
Karameltaart met pecannoten
Appelgebak met slagroom

€ 2,10
€ 3,00
€ 4,50

Lunchgerechten:
keuze uit: donker of wit Veluws landbrood

Uitsmijter met beleg naar keuze
Omelet met chorizo, paprika en bosui
2 ambachtelijke kroketten met grove mosterd

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,25

keuze uit: ambachtelijk woudkoren- of maisbol

Gezond met ham, kaas, ei, tomaat, komkommer en tuinkers
Pulled pork met smokey bbqsaus, augurk slice en witte koolsalade
Frisse salade van makreel en mierikswortel met appel en bieslook
Huisgerookte zalm met kruidenkaas, komkommer en veldsla

€ 8,25
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,50

Belegde zachte broodjes, wit of bruin
keuze uit: achterham, kaas, ossenworst, carpaccio, zalm, 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 groente chips

€ 12,75

Soepen:
Geserveerd met ambachtelijk brood en boter

Romige soep van venkel en pernod met gerookte zalm
Rode bietensoep met rozemarijn, sugarsnaps en creme fraiche
Soep van de dag (informeer bij onze bedieningsmedewerkers)

€ 7,50
€ 7,00
€ 6,50

Maaltijdsalades:
Geserveerd met ambachtelijk brood en boter

Salade caprese met buffelmozzarella, coeur de boeuff tomaat, rucola en pecannoten
“Caesar salade” met kippendij, ansjovis, ei, spek, croutons en grana padano
Huisgerookte zalm met makreelsalade, komkommer, appel en mieriksworteldressing

€ 14,50
€ 15,00
€ 15,50

Dinerkaart

(16.00 tot 20.30)

Soepen:
Geserveerd met ambachtelijk brood en boter

Romige soep van venkel en pernod met gerookte zalm
Rode bietensoep met rozemarijn, sugarsnaps en creme fraiche
Soep van de dag (informeer bij onze bedieningsmedewerkers)

€ 7,50
€ 7,00
€ 6,50

Voorgerechten & salades:
Geserveerd met ambachtelijk brood en boter



Salade caprese met buffelmozzarella, coeur de boeuff tomaat,
rucola, balsamico dressing en pecannoten

voorgerecht
salade

€ 11,00
€ 14,50



“Caesar salade” met gegrilde kippendij, ansjovis, ei, spek,
olijven, bosui, croutons en grana padano

voorgerecht
salade

€ 11,50
€ 15,00



Huisgerookte zalm met makreelsalade, zoetzure komkommer,
kappetjes, appel en mieriksworteldressing

voorgerecht
salade

€ 12,00
€ 15,50

Hoofdgerechten:
Spies van varkenshaas met pikante pindasaus, atjar ketimoen, cassave en seroendeng
Pasta pepperonata met gepofte paprika, mascarpone en gegrilde geitenkaas
Linguine aioli met gebakken gamba’s, rode peper, haricots verts en basilicumolie
Eendenborst met gember-roze peperjus, groene asperges en gegrilde king boleet
Sticky iberico spareribs met witte koolsalade, gegrilde tomaat en wedges
Zeebaarsfilet met gamba, coquilles, chorizo crumble en saus van geroosterde paprika
Entrecote double met gepofte knoflookpuree en compote van rode ui en balsamico

€ 17,00
€ 18,00
€ 19,00
€ 20,00
€ 22,00
€ 24,00
€ 26,00

Nagerechten:
Triffle met passievruchtenkwark, mango blokjes en strawberry cheesecakeijs
Aardbeien Romanoff met crème fraiche, wodka, zwarte peper en vanilleijs

€ 7,50
€ 7,50

Borrelkaart
“Bourgondiër plankje” (met o.a. bitterballen, ossenworst en oude kaas)
“Borrelmaatjes” (bittergarnituur “deluxe”) (12st.)

€ 13,50
€ 10,00

Gemengd bittergarnituur (15st.)
Ambachtelijke bitterballen met grove mosterd (8st.)
Bitterballen met grove mosterd (8st.)
Gehaktballetjes met satésaus en brood (8st.)
Oosterse kipstukjes met chilliesaus (8st.)
Torpedo garnalen met chilisaus (8st.)
Ossenworst met Amsterdams zuur en mayonaise
Oude kaas blokjes met grove mosterd
Puntzak frites met mayonaise

€ 9,50
€ 8,25
€ 5,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00

Breekbroodkrans van “Bakker Piet” met kruidenboter (diverse broodsoorten)

€ 6,50
€ 3,25
€ 7,00

