AFHAAL- EN BEZORGMAALTIJDEN

AFHAAL- EN BEZORGMAALTIJDEN

Voorgerechten

Voorgerechten

Stokbrood met 3 smeersels
Carpaccio met o.a. geraspte kaas, pijnboompitten en pesto
Zalmbonbons met roomkaas en o.a. pijnboompitten en rode ui
Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter

Hoofdgerechten

€ 5,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 4,75

Hoofdgerechten

met friet en salade

Veluws stoofpotje langzaam gegaard rundvlees in speciaal bier
Gemarineerde kippendijen
met sesamsaus, ui, champignon en paprika
Eigen gegaarde spareribs met knoflooksaus
Zalmfilet met citroen mayonaise
Vegetarische quiche gevuld met groenten
Veluwse schnitzel
van slagerij ter Weele met ui, champignon, paprika en spek
Schnitzel van slagerij ter Weele met champignonroomsaus
Mixed grill met sparerib, gemarineerde kip en schnitzel

€ 15,50

Maaltijdsalade

met friet of stokbrood met kruidenboter

Stokbrood met 3 smeersels
Carpaccio met o.a. geraspte kaas, pijnboompitten en pesto
Zalmbonbons met roomkaas en o.a. pijnboompitten en rode ui
Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter

€ 5,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 4,75

met friet en salade

€ 15,50

€ 15,50
€ 15,50
€ 16,50

Veluws stoofpotje langzaam gegaard rundvlees in speciaal bier
Gemarineerde kippendijen
met sesamsaus, ui, champignon en paprika
Eigen gegaarde spareribs met knoflooksaus
Zalmfilet met citroen mayonaise
Vegetarische quiche gevuld met groenten
Veluwse schnitzel
van slagerij ter Weele met ui, champignon, paprika en spek
Schnitzel van slagerij ter Weele met champignonroomsaus
Mixed grill met sparerib, gemarineerde kip en schnitzel

€ 14,00

Maaltijdsalade

€ 14,00

€ 13,50
€ 16,50
€ 16,00
€ 13,50

met friet of stokbrood met kruidenboter

€ 13,50
€ 16,50
€ 16,00
€ 13,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 16,50

Carpaccio met o.a. zongedroogde tomaat, geraspte kaas en pesto
Gerookte zalm met o.a. pijnboompitten en rode ui
Kip met o.a. kaas, komkommer, tomaat
Brie met o.a. honing, walnoten

Carpaccio met o.a. zongedroogde tomaat, geraspte kaas en pesto
Gerookte zalm met o.a. pijnboompitten en rode ui
Kip met o.a. kaas, komkommer, tomaat
Brie met o.a. honing, walnoten

Wisselend dessert

Wisselend dessert

€ 5,50

Besteltijden maandag t/m zaterdag tot 15.30 uur. Bezorgen kan tussen 16.30 uur
en 17.30 uur.
Eethuis Eekterzicht. Dorpsstraat 64. Vaassen. T.0578-623992. www.eekterzicht.nl

€ 5,50

Besteltijden maandag t/m zaterdag tot 15.30 uur. Bezorgen kan tussen 16.30 uur
en 17.30 uur.
Eethuis Eekterzicht. Dorpsstraat 64. Vaassen. T.0578-623992. www.eekterzicht.nl

