Welkom,
Wij doen ons best om van uw bezoek aan
onze lunchroom een geweldige beleving
te maken.
Dit doen we door veel aandacht aan onze
gerechten en dranken te besteden in een
inrichting waarin u zich op uw gemak voelt.
Wij kunnen bijna al onze gerechten
Glutenvrij bereiden. Informeert u even naar
de mogelijkheden!
Onze spontane medewerkers willen u zo
goed mogelijk van dienst zijn. Daarom staan
er op
de tafels handige lampjes. Als u het lampje
omdraait wordt hij rood en zien onze
medewerkers dat u iets wil bestellen of
vragen.
Ook wij zijn bezig met duurzaamheid. Dit
doen wij door bewuste keuzes te maken. Een
zichtbaar voorbeeld hiervan zijn de plastic
rietjes, deze hebben we vervangen door
milieu vriendelijke rietjes.
Leuk om te weten;
Het brood dat wij serveren wordt gemaakt in
de bakkerij van “de Oude School” op het
park van ’s Heerenloo.
Wij wensen u een gezellig verblijf en
smakelijk eten toe.
Het team van de Ontmoeting.

wachtwoord: proeverij

Lunchkaart

van 11.30 tot 15.30 uur

Voor de kleine trek:
GRANOLA
Kwark met huisgemaakt Granola
(mengsel van granen, pitten,
gedroogd fruit en noten) 3,25

GROENTEFRITES
Komkommer, paprika & wortel met
een lekkere frisse ‘dip’3,25

TOSTI HAWAÏ

4,65

TOSTI HAM & KAAS

4,45

TOSTI KAAS

4,45

TOSTI BRIE

4,95

Met tomaat en pesto

TOMATENSOEP

4,25

Huisgemaakte soep

BROODPLANK

5,50

Stokbrood met kruidenboter, bakje
Olijfjes en groentefrietjes

BORRELHAPJES

,

6 25
Bitterballen, kaaspukjes & gefrituurde garnalen

SALADES
Geserveerd met brood

GEITENKAAS IN FILODEEG

11,00
Filodeeg gevuld met geitenkaas, geserveerd met
salade, walnoten en honing
(vegetarisch)

SALADE KIP

11,00
Met onze huis gemarineerde kipfilet, spekjes en
stukjes appel

CARPACCIO SALADE

11,00

Ruime salade met zelf gesneden carpaccio

Voor de grote trek:
RUNDERBURGER
Verse Runderburger met spek, oude kaas en
zongedroogde tomaatmayonaise op een
hamburgerbroodje

10,00
KIP BURGER
Echt lekker. Huis gemarineerde kipfilet met
spek, kaas, tomaat, komkommer en saus op een
heerlijk hamburgerbroodje

10,00
OESTERZWAM BURGER
De gezonde & duurzame versie van een hamburger.
Geserveerd met frisse sla, komkommer, avocado
en tomaat
(vegetarisch)

10,00
KROKETTEN MET BROOD

8

,20
Twee rundvlees kroketten op wit of bruin brood
geserveerd met mosterd
*wij hebben ook vegetarische kroketten

BROODJE BENSCHOP

7,15

Waldkorn brood met brie, spek, honing, sla en
walnoten
*ook te bestellen zonder spek (vegetarisch)

BROODJE CARPACCIO

9,20

Lunchbol met vers gesneden carpaccio van de
Rundermuis, frisse sla, pesto en Parmezaanse
kaas

CLUBSANDWICH ZALM

6,

CLUBSANDWICH GEBAKKEN
GROENTEN

6

70
Al 12 jaar niet weg te denken van de kaart, onze
heerlijke clubsandwich met zalm en roomkaas op
Scandinavisch brood

,70
Een “duurzame keuze” en nog gezond ook!
Scandinavisch brood met sla, avocado en gebakken
groenten.
(veganistisch)

Liever bruin brood? + € 0,55

Heeft u een allergie?
Geef het dan even aan, de kok komt
desgewenst aan tafel met u overleggen.
Wij doen ons uiterste best voor u, helaas
kunnen wij kruisbesmetting van de
allergenen niet geheel voorkomen!

Avondkaart
BROODPLANK

5,50

Stokbrood met kruidenboter, bakje olijfjes en
groentefrietjes

CARPACCIO

6,95

Vers gesneden carpaccio van de Rundermuis,
frisse sla, pesto en Parmezaanse kaas

TOMATENSOEP

4,65

Huisgemaakte soep.

SALADES

Geserveerd met brood

GEITENKAAS IN FILODEEG

11,00
Filodeeg gevuld met geitenkaas, geserveerd met
salade, walnoten en honing
(vegetarisch)
SALADE KIP

11,00
Met onze huis gemarineerde kipfilet, spekjes en
kaas
CARPACCIO SALADE

11,00

Ruime salade met zelf gesneden carpaccio

HOOFDGERECHTEN
geserveerd met frites

GEBAKKEN BIEFSTUK
Zeer malse biefstuk met champignonroomsaus of
kruidenboter

15,20

MAANDGERECHT
Iedere maand een ander hoofdgerecht, passend bij
de seizoenen. U kunt aan de bediening vragen
welk gerecht het deze maand is.

12,00
RUNDERBURGER
Verse Runderburger met spek, oude kaas en
zongedroogde tomaatmayonaise op een
hamburgerbroodje

12,50
KIP BURGER
Echt lekker. Huis gemarineerde kipfilet met
spek, kaas, tomaat, komkommer en saus op een
heerlijk hamburgerbroodje

12,50
OESTERZWAM BURGER
De gezonde & duurzame versie van een hamburger
met frisse sla, komkommer en tomaat(Vegetarisch)

12,50

ZALMFILET
In de oven gebakken zalmfilet, ingesmeerd met
een beetje pesto

14,35

ingrediënten €5,70, pannenkoeken met
drie of meer ingrediënten kosten €7,75

BAKJE SALADE
€ 1,55
EXTRA BAKJE FRITES € 2,50

Pannenkoeken
PANNENKOEK MET 1 INGREDIENT

7,50

SPEK, APPEL, BANAAN, ANANAS,
KAAS, GEMBER, HAM, ROZIJN, BRIE,
UI, CHAMPIGNON, PAPRIKA, ENZ.
PANNENKOEK 2 INGREDIENTEN

8,50

ZOALS:
APPEL ROZIJN
HAM KAAS
SPEK APPEL
APPEL KAAS
SPEK CHAMPIGNON
SPEK ROZIJN
PANNENKOEK MET 3 OF MEER
INGREDIENTEN

9,20

Onze aanraders
VOOR EEN APPEL EN EEN EI’s

Appel pannenkoek met kaneel-ijs en slagroom

DRIE KAZEN

Brie, belegen- en Parmezaanse kaas
“Ontmoeten” elkaar, geserveerd met Rucola

DE ONTMOETING

Pannenkoek met spek, groenten, kaas en
zoete curry

NUTELLA

Naturel pannenkoek met nutella

HAWAÏ

Pannenkoek ham, kaas en ananas

BANANENSPLIT

Pannenkoek banaan met chocoladeparels, ijs
en slagroom

MAXIMAAL

Pannenkoek spek, ei, groenten, ham en kaas

DE UITSMIJTER

Pannenkoek met spek, ham, kaas en ei

FRANS’ FAVORIET

De lekkerste pannenkoek volgens ons erelid:
appel, banaan, rozijn en kaas

KROKET OF FRIKANDEL MET FRITES 7,75
Natuurlijk mag je ook een cadeautje
uitzoeken

MINI-MENU

9,20

Een lekkere pannenkoek of snack met friet,
een leuk cadeautje én na afloop krijg je
een kinderijsje!

# Op vrijdag en zaterdag kosten onze
pannenkoeken met één of twee

DESSERTS
IJSBOM

5,10

Puur: Bol chocoladeroomijs met
chocoladesaus omhuld met een laagje
krokante chocolade en amandelstukjes

Wit: Bol roomijs met karamelsaus, omhuld
met een laagje krokante witte chocolade met
stukjes amandel

PETIT DESSERT

7,95

“EEN KLEINTJE DAN”

3,90

Voor de levensgenieter: koffie of thee, bol
kaneel-ijs, slagroom, likeurtje en een bonbon

U zit eigenlijk vol? Een bol vanille-ijs met
chocoladesaus en een beetje slagroom

NOTENKOEK MET KANEELIJS

4,95

Onze huisgemaakte notenkoek met een bol
kaneelijs en slagroom

KINDERIJSJE

3,90

GEBAK
HUISGEMAAKTE APPELTAART

3,05

NOTEN/CHOCOLADE KOEK

2,35

Heeft u deze al eens geproefd? Het wordt
vast de lekkerste die u vandaag heeft
gegeten!
Heerlijke goedgevulde notenkoek met
chocolade, kokos en natuurlijk noten

AMANDELBOTERKOEK

2,35

Een echte aanrader, net even anders als een
gewone boterkoek dus nog lekkerder!
(glutenvrij)

GOUDEN DRIEHOEK

2,95

Bladerdeeg met gele room, aardbeien en
slagroom

PROEVERIJ

4,40

2 BONBONS NAAR KEUZE

1,50

Twee gebakjes, slagroom, twee koekjes en
twee bonbons
Deze kunt u zelf uitkiezen bij onze
bonbonvitrine

Heeft u een allergie?
Geef het dan even aan, de kok komt
desgewenst aan tafel met u overleggen.
Wij doen ons uiterste best voor u, helaas
kunnen wij kruisbesmetting van de
allergenen niet geheel voorkomen!

HIGH TEA p.p.

19,05

Wij hebben de juiste ingrediënten in huis
om u optimaal te laten genieten van een
High Tea.
U kunt onbeperkt thee drinken en krijgt een
keur aan warme, koude, zoete en hartige
lekkernijen voorgeschoteld.

CHOCOLADE WORKSHOP p.p.(2019)

29,95

Per 1 januari 2019 hebben wij onze workshop
vernieuwd en uitgebreid.
Het blijft natuurlijk een → Een gezellige
activiteit met vrienden, vrijgezellen,
familie, collega’s, buren of klasgenoten
van vroeger!
Wilt u ook graag iets leren over chocolade,
creatief bezig zijn en natuurlijk proeven?
Een chocoladeworkshop duurt ongeveer 2 uur.
Dit is inclusief een kopje koffie of thee
en een kleine zoete proeverij! U kunt deze
workshop volgen met 5 tot 10 personen.
Workshop voor groepen boven de 10 personen
is natuurlijk ook mogelijk. Deze workshop
kost € 19,05 per persoon.

KINDERFEESTJE p.p.

8,75

In ons Bonbonatelier geven wij de leukste
kinderfeestjes van de Veluwe. Onder
begeleiding van een echte professional ga
je aan de slag in de chocolade-wereld.
Lekker proeven en creatief bezig zijn met
je vriendjes en vriendinnetjes! En wat je
maakt mag je meenemen! Vanaf 6 kinderen.

Incl. eten, pannenkoeken of
frites met snack en een kan ranja op tafel
€13,35 p.p.

# Heeft u een allergie? Geef het dan even
aan, de kok komt aan tafel met u
overleggen.
Helaas kunnen wij kruisbesmetting van de
allergenen niet geheel voorkomen! #

KOFFIE

2,20

ESPRESSO

2,20

CAPPUCCINO

2,50

KOFFIE VERKEERD

2,50

LATTE MACCHIATO

3,05

* Witte chocolade
* Karamel
* Vanille

*4,10

THEE

2,00

VERSE MUNT-THEE

2,85

WARME CHOCOLADEMELK

3,45

HUISGEMAAKTE APPELTAART

3,05

NOTEN/CHOCOLADE KOEK

2,35

Heerlijke thee, deze wordt geserveerd met
honing.

Maak uw eigen chocolademelk! De lolly’s
maken wij zelf in ons Bonbonatelier puur,
melk
Heeft u deze al eens geproefd? Het wordt
vast de lekkerste die u vandaag heeft
gegeten!
Heerlijke goedgevulde notenkoek met
chocolade, kokos en natuurlijk noten

AMANDELBOTERKOEK

2,35

Een echte aanrader, net even anders als een
gewone boterkoek dus nog lekkerder!
(glutenvrij)

GOUDEN DRIEHOEK

2,95

Bladerdeeg met gele room, aardbeien en
slagroom

PROEVERIJ

4,40

2 BONBONS NAAR KEUZE

1,50

Twee gebakjes, slagroom, twee koekjes en
twee bonbons
Deze kunt u zelf uitkiezen bij onze
bonbonvitrine

HIGH TEA p.p.

19,05

Wij hebben de juiste ingrediënten in huis
om u optimaal te laten genieten van een
High Tea.
U kunt onbeperkt thee drinken en krijgt een
keur aan warme, koude, zoete en hartige
lekkernijen voorgeschoteld.
*in overleg glutenvrij of vegetarisch

MELK / KARNEMELK
FRISTI / CHOCOMELK
JUS D’ORANGE

2,00
2,20
3,05

APPELSAP
COCA COLA/ZERO/LIGHT
SPRITE
FANTA CASSIS / ORANGE
BITTERLEMON / TONIC
RIVELLA / ICE TEA / GREEN TEA
CHAUD FONTAINE BLAUW / ROOD

2,35

HUISWIJN: afrikaanse wijnen!!
MERLOT
(rood)
COTÉ SOLEIL ROSÉ
BEREICH BINGEN (zoet)

3,55

PORT

3,75

BIEREN:
HERTOG JAN
BITTBURGER 0%
AMSTEL RADLER
WITBIER
SPECIAAL BIERTJE

2,55
2,55
3,05
3,05
3,55

STERKE:
COINTREAU
TIA MARIA
JONGE JENEVER
AMARULA

4,10
4,10
3,05
4,10

BORREL!
BITTERBALLEN 8 ST.

6,15

BORREL PLATEAU 8 ST.

6,15

BROODPLANK

5,50

8 heerlijke rundvlees bitterballen
geserveerd met een bakje mosterd.

Kaasrondo’s, krokante garnalen en
bitterballen geserveerd met aioli mosterd
en chilisaus
Stokbrood met kruidenboter, bakje olijfjes en
groentefrietjes

# Heeft u een allergie? Geef het dan even
aan, de kok komt aan tafel met u
overleggen.
Helaas kunnen wij kruisbesmetting van de
allergenen niet geheel voorkomen! #

KOFFIE

2,20

ESPRESSO

2,20

CAPPUCCINO

2,50

KOFFIE VERKEERD

2,50

LATTE MACCHIATO

3,05

* Witte chocolade
* Karamel
* Vanille

*4,10

THEE

2,00

VERSE MUNT-THEE

2,85

WARME CHOCOLADEMELK

3,45

MELK / KARNEMELK
FRISTI / CHOCOMELK
JUS D’ORANGE

2,00
2,20
3,05

APPELSAP
COCA COLA/ZERO/LIGHT
SPRITE
FANTA CASSIS / ORANGE
BITTERLEMON / TONIC
RIVELLA / ICE TEA / GREEN TEA
CHAUD FONTAINE BLAUW / ROOD

2,35

Heerlijke thee, deze wordt geserveerd met
honing.
Maak uw eigen chocolademelk! De lolly’s
maken wij zelf in ons Bonbonatelier puur,
melk

HUISWIJN:
SAUVGNON BLANC
MERLOT

3,55

Onze huiswijnen komen uit Zuid-Afrika. Met het
schenken van deze wijnen steunen wij de
stichting Bambanani. Zij helpen daar ongeveer
80 opvangcentra voor mensen met een beperking.
Daarnaast is het ook gewoon een heerlijke wijn!

COTÉ SOLEIL ROSÉ
BEREICH BINGEN (zoet)
3,55
PORT

3,75

BIEREN:
HERTOG JAN
BITTBURGER 0%
AMSTEL RADLER
WITBIER
SPECIAAL BIERTJE

2,55
2,55
3,05
3,05
3,55

STERKE:
COINTREAU
TIA MARIA
JONGE JENEVER
AMARULA

4,10
4,10
3,05
4,10

