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Dranken
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.

Warme dranken
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Decafé koffie
Decafé espresso
Decafé cappuccino
Decafé koffie verkeerd
Thee
Verse munt thee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Irish coffee
Spanish coffee
Italian coffee
French coffee

Koude dranken
€ 2,30
€ 2,30
€ 3,50
€ 2,45
€ 2,40
€ 2,60
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,45
€ 2,40
€ 2,30
€ 2,80
€ 2,75
€ 3,25
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95

Binnen- & buitenlands gedestilleerd
Port Ruby
White port
Sherry
Martini Vermouth
Jonge jenever
Oude jenever
Bessen jenever
Corenwijn
Berenburg
Likeuren vanaf
Whisky vanaf
Cognac vanaf
Armagnac vanaf
Calvados vanaf

€ 3,80
€ 3,80
€ 3,80
€ 3,50
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,80
€ 4,70
€ 4,80
€ 5,10
€ 5,10

Frisdranken flesje
Vruchtensappen
Verse Jus d’orange
Chocomel / fristi
Bronwater
rood of blauw (70 cl)

Wijnen
€ 2,30
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,40
€ 4,50

Taart en muffins
Appeltaart
+ slagroom

€ 3,50
€ 3,75

Muffin
diverse smaken

€ 2,25

Bieren op fles
Wispe Bier Blonde
La Trappe Dubbel
La Trappe Trippel
Bavaria 0%
Bavaria wit 0%
Witterkerke Rosé bier
Radler Lemon
Duvel
Bavaria Hooghe Bock

€ 3,75
€ 4,00
€ 4,25
€ 2,85
€ 2,85
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,50
€ 3,00

Bieren van de tap
Bavaria 25 cl
Bavaria fluitje
Swinkels Volmaakt
Witte Trappist

€ 2,50
€ 2,30
€ 3,30
€ 3,25

GOED
Glas € 3,95 / Fles € 19,75
Wit: Palombe, Côtes Gascogne, Frankrijk
Druivensoort: Colombard
Mild, fris en makkelijk
Rosé: Palombe, Languedoc/ Roussillon, Frankrijk
Druivensoort: Blend
Rood: Palombe, Pays d’Herault, Frankrijk
Druivensoort: Carignon
Een uitgesproken fruitige, soepele, lichtrode wijn
BETER
Glas € 4,25 / Fles € 21,00
Wit: Kiwi Cuvée, Frankrijk
Druivensoort: Sauvignon Blanc
Veel tropisch fruit, verfrissend en met een goede complexiteit.
Rosé: Kiwi Cuvée, Frankrijk
Druivensoort: Cabernet Franc val de loire
Zalmroze van kleur. Uitdagende geur, waarin veel fruittonen zoals die van
rode bessen. De smaak is fris met ook weer karakteristieken van rood fruit.
Rood: Kiwi Cuvée, Frankrijk
Druivensoort: Pinot Noir
In de geur komt direct de complexiteit van de wijn naar voren met typische
kersen accenten. In de smaak zijn het frambozen in een
kruidige verpakking die de wijn typeren.
BEST

Glas € 4,50 / Fles € 22,50

Wit: Place in the Sun, Zuid Afrika
Druivensoort: Chardonnay Unoaked
Een fairtrade wijn met aroma’s van citrus, peer en perzik.
Niet gerijpt op eikenhouten vaten.
Rood: Place in the Sun, Zuid Afrika
Druivensoort: Cabernet Sauvignon
Een volle rode, krachtige wijn met smaakaroma’s van cassis,
pruimen en kruiden.

