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LUNCH

Reddingssloep De Olifant
Dit was een originele reddingssloep
aan boord van een cruiseschip,
geschikt om met 150 personen in een
noodsituatie ingezet te worden.
Tegenwoordig is de sloep te huur voor
onder andere een rondvaart over de
Vecht uitsluitend inclusief schipper.
www.grotesloephuren.nl

Paviljoen Uit & Meer is gedeeltelijk
te reserveren voor uw eigen
gezelschap.
Bijvoorbeeld voor een:
borrel, lunch, High tea, diner. Voor
gezelschappen vanaf 20 personen
maken wij heerlijke buffetten of
regelen wij uw (winter) BBQ.
Graag maken wij een afspraak met
u om de vele mogelijkheden die wij
u kunnen bieden te bespreken.

Gratis Wifi.
Maak gebruik van ons gratis WIFI
netwerk.
Selecteer Thomson9C9FA2 en login
met de beveiligingscode 8643698C00
Heeft u onze Facebook pagina al
bekeken en geliked? Hier delen wij
onze openingstijden, leuke weetjes
en natuurlijk de laatste nieuwtjes!

Schilderijen
De schilderijen om u heen zijn
gemaakt door Dieuwke van den
Bos, woonachtig in het Gooi. Zij
schildert met name
natuurlandschappen, variërend van
natuurgetrouw tot abstract: waterzee-bossen-kustlijnen, van Texel
tot Schotland en Ijsland.
Bijna alle werken zijn te koop.
Interesse?
dieuwkevandenbos@kpnmail.nl

Lunchkaart
SALADES

VERS GEBAKKEN BOERENBROOD

Salade uit het meer: Gerookte zalm, tonijnsalade,
rivierkreeftstaartjes, forelfilet en een groene salade

€ 15,50

€ 9,75

Salade uit het land: gekookte, geroosterde en gemarineerde
bieten, quinoa en geitenkaas

€ 15,00

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en
een pittenmix

€ 9,75

Salade uit de wei: Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, pittenmix en rucola

€ 15,50

Caprese; mozzarella , pomodori, balsamico en olijfolie

€ 8,00

Broodplankje met twee soorten smeersels

€ 4,50

Jong belegen boerenkaas met honing-mosterdsaus

€ 7,50

Tonijnsalade, rucola, olijven en tomaat

€ 7,50

Zalmsalade met kappertjes en rode ui

WARME GERECHTEN
Tosti’s:
Jong belegen kaas
Ham en kaas
Brie, spek en honing

€ 5,50
€ 6,50
€ 7,50

BITTERGARNITUUR

Vecht Burger: Broodje hamburger van 100% rundvlees met
gebakken uitjes, kaas, bacon en frites met truffelmayonaise

€ 14,75

Portie Bitterballen

(8 stuks)

€ 6,50

Portie Loempia’s

(8 stuks)

€ 5,50

Portie Kaasstengels (8 stuks)

€ 6,50

Mixed Bittergarnituur incl. 2 sausjes ( 10 stuks)

€ 8,00

Nacho’s met gesmolten Cheddar, crème fraîche en
nachosaus

€ 8,75

Uit&Meer(tje): Glaasje soep, ambachtelijke Oma Bob’s kroket
met brood en een kleine salade
€ 9,75
Twee ambachterlijke Oma Bob’s kroketten met
Zaanse mosterd

€ 7,75

Soep: dagelijks wisselende soep van de dag

€ 6,00

ook mogelijk tussen 16.00 & 17.00 uur

