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Menu Maga zine

LID VAN
EURO-TOQUES
Vakwaarborg voor
kwaliteit en smaak

5

PROEVERIJ
Veluwse streek- en
seizoensgerechten

6
Vegetarisch
10
DINER À LA CARTE
12
HIGH TEA, HIGH WINE
18 OF HIGH BEER
LUNCH

Wame en koude gerechten

Biologisch en Duurzaam

Ook 3 of 4 gangen keuzemenu

Een Engelse traditie

BROODJES

€ 12,25

MAALTIJD SALADES

€ 13,95

Tartaar van bieten

Zalm

Met rode biet, gele biet, avocado en
dille-mayonaise

Koudgerookte wilde zalm met romige
limoendressing

Zalm

Rode Biet / Geitenkaas (

Huisgerookte wilde zalm met kruidensaus

Osseworst

Salade met rode biet en geitenkaas met
mayonaise van bietjes en tuinkruiden,
kruidendressing en mint

Osseworst van Veluws rund met
mayonaise van mierikswortel

Kip

Zalmburger

Salade met gebakken kip met verse venkel
en dressing van appelazijn met kruiden

Op een meergranen reuzebol met
mierikswortel en huisgemaakte mayonaise

Biefstukpuntjes

Eggs Benedict (

)

Gevulde meergranen bol met gerookte zalm,
gebakken spek, hollandaise-saus en een
gepocheerd ei, tomaat en spinazie

)

Salade van gemarineerde biefstukpuntjes
met velderwten en tuinboontjes met een
mosterd-dille dressing

Witlof
Salade met witlof, appel, mandarijn en ...

Pulled Pork
Langzaam gegaard Veluws varkensvlees met
honing-mosterdsaus en verschillende verse
kruiden

Spinazie / Makreel
Salade met spinazie, makreel en ei met
een pittige yoghurt dressing

Runderlende
Gerijpte op eikenhout gerookte runderlende
van Veluws Landrund met balsamico
dressing

PANINI

Rouleau van Kip

Klassiek

Gevulde rol van kip met mosterd-dressing
van de Veluwe

Ham en/of kaas € 5,00

Veluws Eethuis

Rode bieten Wrap
Meergranen wrap met rode bieten en
spinazie

Wortel Wrap (

)

Meergranen wrap met vers gebraden
maïskip en garnituur met paprika-dressing

Serrano ham, brie, zongedroogde tomaatjes
en pesto € 7,50

Gezond (

)

Meergranenbol met kaas, tomaat,
komkommer, omelet en kruiden € 8,50

Veluws Eethuis Wissel

7

BROODJES

€ 12,25

SOEPEN

€ 6,50

Draadjesvlees

Witlofsoep (

Oma’s draadjesvlees met crême fraiche

Romige soep van verse witlof met
tuinkruiden, zalm en spekreepjes

Beenham

)

Gebakken beenham met verse
Hollandaise-saus en bieslook

Wortelsoep

Rouleau van Maïskip

Kippe-groentesoep

Gevulde rol van maïskip met spinazie

van maïskip en verschillende verse groenten

pittig

Saté
Saté van de haas met brood of frites

Kroketten

FLAMMKUCHEN

€ 12,75

Twee huisgemaakte kroketten met brood
keuze:

Groente Kroketten
Twee groente kroketten (vegetarisch)

Omelet (

)

Omelet met zalm en groente

Snoekbaars
Gebakken snoekbaarsfilet met dillesaus
+ € 4,00

Zalm
Groente-omelet
Pulled Pork
Landrund
Bereid van tarwedeeg in de oven geserveerd
met uitgebreid saladegarnituur en rauwkost

Zalm
Gebakken zalm met dillesaus

+ € 4,00

Rib-Eye
Getrancheerde rib-eye op een salade
met kruidenboter
+ € 5,00

SMOOTHIES

€ 5,50

Diverse smoothies, groente of fruit

Uitsmijters
Diverse uitsmijters vanaf € 8,95
met keuze uit ham, kaas, Mangalica ham en
runderlende

Veluws Eethuis Wissel
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VOORGERECHTEN

€ 11,95

DESSERTS

€ 9,50

Bospaddestoelen

Boeren yoghurt

Tartaar van bospaddestoelen met truffelolie

Yoghurt met honing, walnoten,
gekarameliseerd rood fruit en kletskop

Rode Biet
Taartje van rode bieten, gele biet en avocado

Mango-Passie vruchten

Walnoten

Fruitcombi met bloedsinaasappel en crême
van witte chocolade

Tartaar van rode biet, gele biet, mango met
gekarameliseerde walnoten

Choco taart

Kroketjes van Oesterzwam

Taartje van chocolade overgoten met warme
roze chocolade topping

Kroketten gevuld met groene paprika
Chutney

Panna Cotta
Zijdezacht huisgemaakt gerecht van citroen
en vanillesaus op Macarons met caramel

SOEPEN

Peer chocolade
€ 6,50

Wortelsoep

Bavarois Cassis

pittig

Stevige bavarois met rode bosvruchten

Witlofsoep
romige soep van verse witlof en tuinkruiden

HOOFDGERECHTEN

Warme Conference peer met chocolade,
walnoot op cake met chocosaus

Chocolade IJs
Rijke chocolade ijs met caramel Macarons

€ 23,95

Cannelloni
Italiaanse grote pastapijpjes met verse,
jonge groenten en fetakaas op groene
asperges, crême fraise en Parmezaanse
kaas

Truffelrisotto
Romig rijstgerecht met gezoete boerenkool,
zwarte bonen mayonaise en afgemonteerd
met keizer-boleten

DESSERT WIJN

per glas € 7,00

Real Tesoro PX Pedro Ximénez
Jerèz | Spanje
Een volzoete dessertwijn, gemaakt van gedroogde
Pedro Ximénez druiven.
Heerlijk bij diverse desserts

Veluws Eethuis Wissel
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VOORGERECHTEN

€ 12,50

SOEPEN

€ 6,50

Snoekbaars

Witlofsoep (

)

Tartaar van snoekbaars met een spinazietortilla en viseitjes met limoen dressing

Romige soep van verse witlof met
tuinkruiden, zalm en spekreepjes

Landrund

Wortelsoep

Veluws rundvlees gerookt en gerijpt in
rolletjes met ruccola en pesto-mayonaise
en pijnboompitten

pittig

Kippe-groentesoep
van maïskip en verschillende verse groenten

Kroketjes van Oesterzwam
Kroketten gevuld met groene paprika
Chutney

Kalfssucade
Langzaam gegaarde kalfssucade op
bospaddestoelen risotto met verse kalfsjus

Bospaddestoelen
Tartaar van bospaddestoelen met truffelolie

Zalm Carpaccio
Carpaccio van koudgerookte zalm met
sinaasappeldressing, komkommer en
avocado

Kippelevertjes
Levertjes van kip op Chutney van mango
gerold in spek van Mangalica varken

Proeverij
Proeverij van voorgerechten

+ € 5,95

ALLERGENEN
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Ondanks de zorgvuldigheid kunnen alle
gerechten sporen van allergenen bevatten.
Veluws Eethuis Wissel
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HOOFDGERECHTEN

€ 24,50

DESSERTS

€ 9,50

Rib-Eye

Boeren yoghurt

Gerijpte rib-eye van Veluws landrund van
de grill

Yoghurt met honing, walnoten,
gekarameliseerd rood fruit en kletskop

Steak van Sidestrip

Mango-Passie vruchten

Biefstuk van de sidestrip met kalfspeperjus

Fruitcombi met bloedsinaasappel en crême
van witte chocolade

Stoofvlees
Stoofvlees van varkenswangetjes van het
Mangalica varken bereid op klassieke wijze

Stoof van Aal

Choco taart
Taartje van chocolade overgoten met warme
roze chocolade topping

Paling in het groen van tuinkruiden

Panna Cotta

Zalmmoot

Zijdezacht huisgemaakt gerecht van citroen
en vanillesaus op Macarons met caramel

Mootjes op hoeveham met verse crême van
dille

Peer chocolade

Eendebout

Warme Conference peer met chocolade,
walnoot op cake met chocosaus

Geconfijte bout van wilde eend op een
sinaasappel-crême

Bavarois Cassis

Maïskip Suprême
Gegrilde kip op een crême van doperwten
en dragon

Stevige bavarois met rode bosvruchten

Chocolade IJs
Rijke chocolade ijs met caramel Macarons

Buikspek van Mangalica varken
Buikspek met pastinaak en
rode wijnjus

DESSERT WIJN

per glas € 7,00

Real Tesoro PX Pedro Ximénez
Jerèz | Spanje
Een volzoete dessertwijn, gemaakt van gedroogde
Pedro Ximénez druiven.
Heerlijk bij diverse desserts

Veluws Eethuis Wissel
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