LUNCH
Tosti à la Eetkamer
Pittig belegen kaas - biologische ham- bechamel saus - kaas gratin (optie alleen kaas)
6,25

Sandwich Belegen kaas
Desem broodplak - pittig belegen kaas - mesclun met ingelegde zuurtjes - dadel vijgen balsamico
6,25

Sandwich BeenHam
Desem broodplak - biologische beenham - mesclun met ingelegde zuurtjes mosterd dille saus
6,50

Sandwich Vegan Spread
Desem broodplak - homemade groente spread - aubergine - paprika - gepofte knoflook
6,50

Veganistische Meatless Burger
Seitan burger - vegan barbecue saus - vegan Thaise colesalade
9,50

Sandwich warme gerookte zalm
Desem broodplak - komkommer -citroen bieslook mayonaise - mesclun
8,50

Veganistische Paprika soep
Gepofte kikkererwten - bosui - kokosroom - broodje
6,50

Anti Pasti à la EETKAMER
Mediteraanse lekkernijen van La Buena Vida - kaas - dipjes - groente
Laat u verrassen, geserveerd met brood
8,50

Voor de kleintjes
Biologische knakworst - homemade ketchup - broodje
4,95

Voor bij de Koffie

Borrel

Homemade Appeltaart

Broodplank

2,50

3 soorten brood - 3 soorten dip
7,50

Appelcrumble taart (vegan)
2,75

Vegan Broodplank

Biologische Muffin

3 soorten brood - 3 soorten dip
7,50

2,25

Dadel taart
2,50

Kokos bol
1,50

Slagroom
0,50

Groente stengels met dip
7,00

Schaaltje Noten
3,00

Gevulde peppadew
3,25

Combinatie plank voor 2 personen
15,00

VOORGERECHT
7,95

Tomaten Basilicum soep
Homemade - tomaten - basilicum - room

Veganistische Cranberry Salade
Mesclun - rode kool - wortel - walnoten - cranberries - sinaasappeldressing

Flammkuchen
Biologische rauwe ham - rode ui - oregano - crème fraiche

Anti Pasti à la EETKAMER
Mediterraanse lekkernijen van La Buena Vida - kaas - dipjes - groente
Laat u verrassen!

HOOFDGERECHT
17,50

Veganistische Meatless Burger
Seitan burger - mesclun - barbecue saus - Thaise colesalade - huisgemaakte frieten

Hollandse Biefstuk
Biologische biefstuk - geroosterde broccoli - wortelpuree - asian twist sauce

Zalmzijde
Witte asperges - doperwten - bieslook roomsaus

Kipsate
Biologische kippendijen- Atjar Tjampur - satésaus - lemon rasp - huisgemaakte frieten

DESSERT
6,95

Veganistische cheesecake
Cheesecake - framboos - rozenbottel - geroosterde amandel

Vanille ijs
Salted caramel - homemade citroen cake - hazelnoten

Cheesecake
3 Lagen - salted caramel - homemade crumble

Grand Dessert
Laat u verrassen!

Hollandse kaasplank
4 soorten kaas - noten melange - Biologische appelstroop

Bij ons staat gastvrijheid en lekker eten voor
iedereen voorop

Supplement
Huisgemaakte friet
3,75

Broodmandje
boro dip

Door gebruik te maken van
veelal biologische producten en te werken
met lokale ondernemers zijn wij instaat om
voor u de lekkerste gerechten te bereiden. Of
het nu verschillende vlees gerechten zijn of
veganistisch alles is puur en eerlijk!

3,75

Colesalade
3,75

Wij maken alles zelf, geen pakjes of andere ‘
gekkigheid’. Pure ingrediënten en dat proef je.

Mayonaise
0,00

Borosaus
0,00

Satesaus

Eetkamer Everydays werkt met lokale
toeleveranciers o.a. vlees van de biologische
slagerij Haverkort, kaas en zuivel producten
van boerderij Heileuver en Puur Vechtdal.

0,00

NIEUWE WIJNEN!
Salento Vermentino
Verrukkelijke Italiaanse wijn, met een smaakexplosie in
neus en mond.
In de smaak heeft het onder andere geel fruit, denk aan
ananas, mango
en abrikoos. Echt zomer in een glas!
€5,25 per glas ,

€28,50 per fles

Alcoholvrije Champy
Eindelijk, een echt lekkere alcoholvrije bubbel!
Met in de smaak aardbei en framboos, heerlijk fris met
een subtiel zoetje.
€17,50 per fles

Pink glasses garnacha
Een heerlijke, droge, verfrissende rosé zoals een rosé
hoort te smaken.
€ 4,50 per glas, € 24,50 per fles

Neleman Cava Brut
Zuivere fijne mousse. In de neus wat zoetig perzik/
appelfruit met voldoende mineraliteit, de smaak is fris en
rond.
€24,95 per fles

Borrel
Broodplank
3 soorten brood - 3 soorten dip
7,50

Vegan Broodplank
3 soorten brood - 3 soorten dip
7,50

Groente stengels met dip
7,00

Schaaltje Noten
3,00

Gevulde peppadew
3,25

Combinatie plank voor 2 personen
15,00

Bieren

Koffie
Espresso Dubbele espresso
Koffie*
Dubbele Koffie*

2,20
3,50
2,20
3,50

*geserveerd als americano

Wij hebben onze eigen gebrouwen bieren!
Echt assendorps bier

Den Duiyk

3,95

AMBTSGEHEIM (winnaar stentor streekbierentest)
Een heimelijk fijn frisse dorstlesser met een hops
blonde afdronk.

Koffie verkeerd
Cappuccino
Babyccino

2,50
2,50
1,00

ROODBAARD
Een zachte tripel met een rossig karakter

Espresso macchiato
Latte macchiato
Flat white

2,50
2,75
3,50

POORTWACHTER
Een symbiose tussen een tripel en een IPA, met een
bittere zoet balans
REVOLUTIE (American India Pale Ale)
4,25
De grote hoeveelheid hop veroorzaakt een wending van jewelste
in geur en smaak, explosief tot de laatste slok.

Wijnen

Thee
Verse Munt Thee
Verse Gember Thee

3,00
3,00

Sencha Citroen - groene thee - japanse sencha - lemon grass
2,50
Lady Earl Grey -zwarte thee - bergamotolie - oranjebloesem
Rooibos Chai - rooibos - kruiden uit de hele wereld
White Butterfly - witte thee - uit de provincie Guanxi
Specialty (tin kan yin) - onvervangbare Oolong - handgerolde thee bladeren
Potje Thee

4,5

Fris
San Pelligrino
Sparkling
Limonato
L’Aranciata Amara
Aqua tonic
Aranciata rosso
pompelmo
Coca Cola
Biologische Limonade Siroop

2,75

Azul Portugal
Een originele witte wijn uit Portugal! Met in de
neus geuren van perzik en bloesem met een volle
smaak van citrus, een mooie fruitige wijn.
Glas
Fles

3,95
22,50

Capitoul Les Terrasses
Elegante witte wijn uit het zuiden van Frankrijk. De
geur is mooi met indrukken van perzik, abrikoos,
citrus en witte bloemen. De licht kruidige smaak is
goed in balans, smaakvol en uitermate fris
Glas
Fles

4,95
27,50

Rode Wijnen
2,50
1,00

Verse Sappen
Verse geperste jus d’orange
Morning Glow

Witte wijnen

3,00
4,75

Reserva Malbec
Mooie wijn uit Argentinie. Smaakt naar rijp fruit zoals
bessen en pruimen. Deze Malbec is krachtig en vol
vol met herkenbare vanille accenten van Eikenhout.
Glas
Fles

3,95
22,50

Appel - munt - sinaasappel

Valpolicella Ripasso Superiore
Prachtige wijn uit het noorden van Italie. Warme geur
van wilde bessen en bloesem. Een iets zoete inzet
aanzet met een mooie volle smaak van rijp fruit.
Zachte tannine structuur en een zeer lange afdronk
Glas
4,95
Fles
27,50

Zuivel

Mocktails

Appel - wortel - gember

We love Green

4,95

Komkommer - munt - spinazie - citroen

Sunny Mint

Boerenmelk
Boerenkarnemelk
Huisgemaakte chocolade melk
Fristi

4,50

2,00
2,00
2,75
2,50

Mocktails zijn non - alcoholische dranken, met verse
vruchten sappen en kruiden.
Sinaasappel - munt - limoen
Biologische vlierbloesem - munt - limoen

3,75
3,75

