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DINER
Vanaf 17.00 uur
Een ontmoeting tussen watersport
en natuurschoon, tussen historie
en moderne ontwikkeling, tussen
een fort uit 1875 en lichte
maaltijden uit 2014.
Dat is te vinden in Paviljoen Uit &
Meer te Weesp bij Amsterdam, op
een plek aan de Vecht met een
geweldig uitzicht op het deels in
de oude luister herstelde torenfort
Uitermeer. Het uitzicht aan de
andere zijde biedt het beeld van
de rivier, waar alles in beweging is.
Dat zijn bijzondere ingrediënten,
dat is het ervaren van de rust aan
een waterkant, midden in de
natuur, waar sinds 30 september
2011 ons paviljoen Uit en Meer is
gevestigd.

Het paviljoen is bereikbaar per boot, fiets en auto
of gewoon wandelend en biedt de bezoeker prima
maaltijden & drankjes, service en een beleving van
natuurschoon, -behoud en -herstel.
De combinatie van water en fort maakte vroeger
dit onderdeel van de (bij de Unesco ingeschreven)
zogenaamde Stelling van Amsterdam onneembaar;
wij op onze beurt willen onze gasten iets bieden
wat onweerstaanbaar is: een gevoel van
ontspanning, van horizon, en van goed, eerlijk
eten.
Dat past bij ons streven om de goede dingen van
het leven te verenigen op een plek waar dat nog
kan: waarden zien en delen in de vorm van natuur,
varen, wandelen en daarna plaatsnemen, met een
goed glas of een lekker menu.

VOORGERECHTEN

SHARED DINING
Heerlijk met elkaar genieten van diverse vis-,
vlees- en vegetarische gerechten.
U start met boerenbrood met smeersels,
met vervolgens een proeverij van verschillende
voorgerechtjes,
een glaasje huisbereide soep,
diverse warme gerechten en we sluiten af met zoete
huisbereide lekkernijen.
De voor- en hoofdgerechten bestaan uit vlees-, vis en
vegetarische gerechten.
Uitsluitend per tafel te bestellen.
Prijs per persoon € 31,50
te bestellen vanaf 8 personen

HOOFDGERECHTEN

Broodplankje
met twee soorten smeersels

€ 4,50

Gerookte zalmtartaar
met dille crème fraiche en
rivierkreeftstaartjes

€ 12,00

Rundercarpaccio
€ 12,00
met truffelmayonaise, rucola, pittemix
en Parmezaanse kaas
Salade van biet ,
€ 11,00
gekookte, geroosterde en gemarineerde
bieten, quinoa en geitenkaas
Dagsoep
een dagelijks wisselende soep

€ 6,00

MAALTIJDSALADES
Salade Uit & Meer
€ 16,00
gerookte zalm, tonijnsalade,
rivierkreeftstaartjes, forelfilet en een
groene salade
Salade Carpaccio
rundercarpaccio met
truffelmayonaise, Parmezaanse
kaas, pittenmix en rucola

Vispotje uit de oven
€ 18,75
rijkelijk gevuld met diverse soorten
vis en schaaldieren, gegratineerd met een
beurre blanc saus en Parmezaanse kaas.
Runder entrecôte
€ 21,50
van de grill met geroosterde groente en
een jus van chimmichurri
Vechtburger
€ 14,75
broodje hamburger van 100 % rundvlees
met gebakken uitjes, bacon, sla, frites en
truffelmayonaise
Veganistische curry
€ 17,50
zoete aardappel, kokos curry met
pompoen, koolrabi, knolselderie,
oerwortel, rijst, pappadum, oosterse
salade
Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met een frisse salade, frites en mayonaise

€ 16,00

Salade van biet
€ 15,00
gekookte, geroosterde en gemarineerde
bieten, quinoa en geitenkaas

NAGERECHTEN

Zalmfilet
€ 18,50
Op de huid gebakken geserveerd
met groene asperges en een saffraan
risotto

Extra
Verse frites
met mayonaise
Gemengde salade
met huisdressing

KINDERMENU

Vanille-ijs
met verse aardbeien en slagroom

€ 6,75

Crème brûlée
geserveerd met vanille-ijs

€ 6,75

Appeltaart
€ 6,75
Ambachtelijk bereide appeltaart met vanille-ijs
en slagroom
Hangop
€ 6,75
met honing, roodfruit en een aardbeiencoulis

Duralex glaasje dagsoep

€ 3,00

Kipnuggets, frites en appelmoes

€ 7,50

Kroket , frites en appelmoes

€ 7,50

Fishfinger, frites en appelmoes
met frites en appelmoes

€ 7,50

Kinderijsje, een lekker ijsje met
een leuke verrassing

€ 3,25

Paviljoen Uit & Meer is gedeeltelijk te reserveren voor uw eigen gezelschap.
Bijvoorbeeld voor een: borrel, lunch, High tea of diner.
Voor gezelschappen vanaf 25 personen maken wij heerlijke buffetten of regelen wij uw BBQ.
Graag maken wij met u een afspraak om onze vele mogelijkheden te bespreken

€ 4,00
€ 4,00

