Tosti à la Eetkamer
Pittig belegen kaas – ham – bechamel saus – kaas (vegetarisch ook mogelijk)
7,95
Hipster sandwich
Desem broodplak – roomkaas – avocado – balsamico – ei – lijnzaad
7,95
Sandwich Belegen kaas
Desem broodplak – pittig belegen kaas – met ingelegde zuurtjes – dadel vijgen balsamico
6,95

Lunch

Sandwich warme Beenham
Desem broodplak – beenham – mesclun met ingelegde zuurtjes – mosterd dille saus
7,25
Veganistische Sandwich zongedroogde tomaten hummus
Desem broodplak – tomaat – tahin – ingelegde zuurtjes
6,95
Sandwich Gaasterland varken
Desem broodplak – gerookte ham – avocado – bieslookroomkaas – Chia zaden
7,95
Sandwich gerookte makreel
Desem broodplak – pittige komkommer – kruiden mayonaise – avocado
8,95
Swolsche mosterdsoep
Desem brood – Griekse olijfolie – spek van het Gaasterland varken – lente ui
7,95
Voor de kleintjes
Biologische knakworst - homemade ketchup - broodje
5,95
Openingstijden:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17:00 – sluit
11:30 – sluit
11:30 – sluit
11:30 – sluit
11:30 – sluit

n

VOORGERECHT
7,95
Gerookte makreel
kruiden mayonaise – avocado – pistache – pittige komkommer
Veganistische kikkererwten pizza
tuinerwten – courgette – edamame – avocado – taugé
Steak tartaar van het Vechtdalrund
tabasco mayonaise – kappertjes – kruiden – zoete aardappel krokant
Swolsche mosterdsoep
Griekse olijfolie – spek van het Gaasterland varken – lente ui

Dinner

HOOFDGERECHT
17,50
Veganistische Empanadas
zoete aardappel - mais - wilde spinazie - een must try!!
Oosterse steak van het Vechtdal rund
Chinese kool – babymais – sesam – huisgemaakte opa’s frieten
Noorse zalm
Granaatappel – doperwten puree – wilde rijst – kruidenkorst
Veganistische Mexicaanse frietjes
avocado – aioli – bonen / tomaten salsa – ketchup
Kaasfondue à la Eetkamer Everydays
Garlic bread – gehaktballetjes – groente – hartige stengels

DESSERT
6,95
Veganistische snicker
karamel – chocolade – pinda’s
Crème brûlée
Baileys – vruchten compote – krakeling van bladerdeeg
Cheesecake
3 Lagen – salted caramel – homemade crumble
Paris brest
soes – huisgemaakte hazelnotenroom – chocolade

Witte wijnen
Azul Portugal
€3,95 / €22,50
Een typische Portugese witte wijn! Met in de neus geuren van perzik en
bloesem met een volle smaak van citrus, een mooie fruitige wijn!
Sauvignon Blanc
€4,75 / €25,50
Heerlijke, stuivende sauvignon met citrus en grapefruit in de geur en
een sappige, frisse smaakbalans.
Weissburgunder
€5,25 / €29,50
Mooie Pinot Blanc, heeft in de neus en smaak tonen van perzik, appel
en pruim. Een frisse stijl wijn met veel diepgang, een geweldig
uitgebalanceerde wijn. Voor dé genieter

Rode wijnen
Primitivo Di Manduria Reserva
€5,25/ €27,50
Tonen van rijpe pruimen en kersen domineren het bouquet van deze
wijn. Er zijn ook, door de rijping van 12 maanden in eiken vaten, zachte
tonen van vanille. Dit is een fluweelzachte en weelderige rode wijn.
Negroamaro Collezione Privata
€5,50 / €29,50
Vol van kleur en aromatisch van geur met rijp gekonfijt rood fruit, lichte
kruiden en gedoseerd eikenhout. De smaak zet rond, vol en pittig in en
ontwikkelt een geurige en fruitige afdronk. Een echte aanrader!!

Nu ook! Bijpassend 3-gangen wijnarrangement voor €15,-

Bieren
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
ROODBAARD
Een zachte tripel met een rossig karakter, met een mooi subtiel zoetje in de afdronk
WEISSMEISTER
Weissmeister is een oer-weizenbier, fluweelzacht bitter met een karakteristieke smaak door
de combinatie van gerst en tarwe
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

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

3,95
3,95

Borrel
Brood plank - 3 soorten dip
Vegan Broodplank – 3 soorten dip
Groente stengels met dip

7,50
7,50
7,00

Combinatie plank voor 2 personen

15,00

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Koffie*
Dubbele Koffie*
*geserveerd als americano

2,30
3,60
2,30
3,75

Koffie verkeerd
Cappuccino
Babyccino

2,60
2,60
1,00

Espresso macchiato
Latte macchiato
Flat white

2,50
2,85
3,60

Thee
Verse Munt Thee
Verse Gember Thee

3,10
3,10

Kopje Thee:
Kies een mooie theesoort van de thee plank

2,55

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

2,85

2,55
1,00

Verse Sappen
Vers geperste jus d’orange
Vers geperste appelsap
Sunny Mint – Appel – munt – sinaasappel

3,15
3,15
4,50

Zuivel
Boerenmelk
Boerenkarnemelk

2,25
2,25

