MENU

FEESTJE
Voor uw feestje bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen uw feest
op locatie of in onze zaak. Van een hapje en drankje tot een compleet buffet.
Voor meer informatie nodigen wij u graag uit om uw persoonlijke wensen te
bespreken.

ONTBIJTSERVICE
Eekterzicht biedt u de mogelijkheid om een heerlijk ontbijtje te laten bezorgen.
Bijvoorbeeld met een verjaardag of huwelijk.
Het ontbijtje wordt leuk verpakt op een dienblad met servies.

RETRO SCOOTER VERHUUR
U kunt bij ons nu ook een mooie retroscooter huren voor een romantisch
ritje met uw partner, vrijgezellenfeestjes, origineel trouwvervoer, een leuk
bedrijfsuitje en een gezellige dag met familie of vrienden.
Voor meer informatie over onze diensten nodigen wij u graag uit voor een
gesprek, om uw persoonlijke wensen samen met ons te bespreken.

Wij wensen u veel gezelligheid en smakelijk eten!
Heeft u een klacht zeg het ons, bent u tevreden zeg het anderen!

WELKOM

WARME DRANKEN
Koffie
Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Koffie verkeerd		
Losse thee
Verse munt thee
Warme chocolade melk
Slagroom 			

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,30
€ 3,00
€ 2,75
€ 0,50

FRISDRANKEN FLESJES
Chaudfontaine rood/blauw
Coca cola, Cola light, Cola Zero
Fanta, Cassis, Sprite
Bitter lemon, Tonic, Appelsap
Fuze tea sparkling & green, Rivella
Chocomel, Fristi
Melk, Karnemelk
Verse jus d’orange

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,70
€ 2,30
€ 2,00
€ 3,50

LEKKERS BIJ DE KOFFIE
Eigengemaakt appelgebak
Slagroom
Huisgemaakte tiramisu
Diverse soorten huisgemaakt
gebak
Plankje met kleine
zoetigheden
Saucijzenbroodje (bereidingstijd ± 10
min)

Kaasbroodje (bereidingstijd ± 10 min)

SPECIALS

Latte Macchiato € 3,95
Latte Tiramisu € 3,95
IJskoffie € 4,75

WIJN & BIER
Hertog Jan van de tap
Hertog Jan 0,0% flesje
Rosé bier
Wit bier
Radler 2.0% en 0.0%
HJ blond,tripel en dubbel
Seizoensbier van de tap
Vraag naar
onze seizoensbieren
Huiswijn rood, wit, rosé

€ 2,70
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,75
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,75

BIJ DE BORREL
€ 3,00
€ 0,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,95
€ 2,50
€ 2,50

Plateau Eekterzicht:
Diverse warme en koude hapjes
Bittergarnituur
(10 stuks)
Ambachtelijke bitterballen
			(8 stuks)
			(16 stuks)
Brood en dips (pesto, tzatziki,
sweetchili roomkaas)
Kaasloempia’s
(10 stuks)
Nacho’s met salsadip

€ 12,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 11,00
€ 4,75
€ 6,50
€ 4,75

VAASSENS ONTBIJT
koffie , thee ,
sinaasappelsap
2 broodjes
ham, kaas, jam,
gebakken eitje

€ 6,95

Elke dag van 09.30-10.30 uur tweede kopje koffie/thee gratis

DRANKEN
TITEL

HIGH TEA MINI

HIGH TEA LUXE

Onbeperkt thee of 2 kopjes koffie
Sandwich met tonijnsalade & rode ui
Broodje met huisgemaakte eiersalade
Wrapje pittige kip

Onbeperkt thee of 2 kopjes koffie
Kopje soep
Sandwich met roomkaas & zalm
Broodje met eiersalade & ham

Stokbrood filet americain
Saucijzenbroodje
Tosti met ham en kaas
Quiche
Nacho’s

Wrapje pittige kip
Broodje brie honing walnoot
Wrapje carpaccio
Saucijzenbroodje

Viertal huisgemaakte lekkernijen oa:
appelgebak, brownie
€ 13,75 p.p.

Tosti ham en kaas
Quiche
Nacho’s
Vijftal huisgemaakte lekkernijen oa:
appelgebak, brownie, tiramisu

HIGH TEA KINDER

€ 18,75 p.p

Onbeperkt ranja
Brownie
Poffertjes
Cake

High tea mininaal 1 dag
van tevoren te reserveren .

Slagroom
Versiering
Sandwich ham/kaas
Frikandelletje
Kipnuggets
€ 8,50 p.p.

HIGH LUNCH
1 consumptie inbegrepen
Klein kommetje soep
Mini broodjes
Beleg: eiersalade salade, filet americain, roomkaas, ham & kaas
Kroket
Mini wrap zalm, carpaccio & pittige kip

€ 18,00 p.p
Te bestellen vanaf 2 personen,
vooraf reserveren is gewenst maar niet nodig

HIGH TEA & HIGH LUNCH

SOEP

12 uurtje

(geserveerd met stokbrood en
kruidenboter)
Tomatensoep
Soep van het seizoen

€ 5,95
€ 5,95

KOUDE BROODJES*

*Alle broodjes worden belegd met rauwkost
en boter

Jonge kaas				€ 4,50
Oude kaas				€ 4,75
Eigen gebraden rosbief		
€ 6.00
Roombrie			
€ 6,50
Gezond ham, kaas & gekookt ei
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50

TOSTI

(keuze uit wit of bruin brood)
Ham en kaas
Hawaï met ham, kaas en
ananas
Brie, honing, walnoot

€ 5,00
€ 5,25
€ 5,50

KLASSIEKERS
Pistolet beenham
met honingmosterdsaus
Broodje Hotdog
met zuurkool, ketchup, mosterd,
augurkjes & gebakken uitjes
2 ambachtelijke kroketten
met 2 snee brood
Toast met gebakken champignons
en gesmolten kaas
Pistolet gehaktbal
met satesaus

LUNCH

€ 10,75

PANINI’S

(keuze uit: witte pistolet,
bruine pistolet (italiaanse bol of
Waldkorn meerprijs € 1,00))

Huisgemaakte eiersalade
Filet americain met ui en ei
Huisgemaakte tonijnsalade

twee snee brood met
ham en kaas, gebakken
ei , soepje en een kroket)

€ 8,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,50

Hete kip, kaas en chilisaus
Mozzarella, pesto en tomaat
Kruidenboter, paprika,ui,kaas en
champignons
Tonijn, ui, tomaat, kaas
Zalm, pesto, rode ui, tomaat en
pijnboompitten
Gehakt, champignon, ui en kaas
Brie, spek pesto

€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00

SALADES

(geserveerd met stokbrood en
kruidenboter)
Carpaccio met o.a. tomaat,
komkommer, pijnboompitten,
geraspte kaas en pestomayonaise
Gerookte zalm met o.a.
komkommer, rode ui,
citroenmayonaise
Ceasar tomaat, komkommer,
rode ui, kip, gebakken spek, kaas,
gekookt ei en mosterdmayo
Brie, honing, walnoot, komkommer,
tomaat

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

UITSMIJTERS

(3 eieren en 2 sneetjes brood
keuze uit wit of bruin)
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter huisgebraden rosbief
Uitsmijter Eekterzicht met spek,
tomaat en kaas
Uitsmijter speciaal met ham,
champignons, paprika, spek en ui

€ 7,95
€ 8,25
€ 8,50
€ 9,00

LUNCH SPECIALS

(op een italiaanse bol of waldkorn)
Franse verleiding
Met brie, honing, walnoten en roomkaas

€ 9,75

Romige Zwemmeling
Gerookte zalm en roomkaas

€ 9,75

Platte koe
Met carpaccio, geraspte kaas, pijnboompitten,
zongedroogde tomaat en pesto dressing

€ 9,75

Crazy Chicken
Malse kip, honingmosterdsaus en augurk

€ 9,75

Warm vlees speciaal 								
Met champignons, ui, gebakken ei en satésaus

€ 9,75

Tzachicky
Malse kip, huisgemaakte tzatziki, sla en rode ui 					

€ 9,75

Vette bek met spek
Schnitzel reepjes, mozzarella, spek, rode ui, tomaat en bbq saus

€ 9,75

PLATES

(geserveerd met friet en salade)
Runderburger* ook vega mogelijk
Runder burger met rode ui, burgersaus, oude kaas en nacho’s

€ 12,50

Huisgemarineerde malse spareribs
met Vincents knoflooksaus

€ 14,95

Huisgemaakte kipsate
gemarineerde kippendijen, kroepoek, atjar en satesaus

€ 14,95

Lekkerbek
met tzatziki

€ 14,95

Veluwse schnitzel
van slagerij ter weele
met paprika, champignons, ui en spek

€ 14,95

Schnitzel
van slagerij ter weele
met romige champignonsaus

€ 14,95

Malse biefstuk
met kruidenboter

€ 15,95

LUNCH SPECIALS & PLATES

ONS TEAM
Beste gast,
Doordat wij iedereen een kans op de arbeidsmarkt willen geven, wordt ons
team sinds een aantal jaren aangevuld door talenten met een beperking. Deze
beperkingen zijn niet altijd aan de buitenkant zichtbaar.
Als team delen wij gezellige, bijzondere en soms verrassende momenten op
de werkvloer. Ieder van ons probeert zich te ontwikkelen en bij de één gaat
dat net iets sneller dan bij de ander. Dat u als gast een aangename tijd bij ons
heeft en geniet van uw momentje uit heeft onze prioriteit.
Wij vragen uw begrip als de dingen soms net een beetje anders gaan dan
anders.

ONS TEAM

