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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
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WARME DRANKEN
Koffie
Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Koffie verkeerd
+ havermelk i.p.v koemelk
Losse thee
Verse munt thee
Verse gember thee
Verse munt & gember thee
Verse gember & sinaasappelthee
Warme chocolade melk
Slagroom 		

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,75
€ 3,50
€ 3,25
+ €0,75
€ 2,60
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,25
€ 0,50

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

€ 2,80
€ 2,80
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,50
€ 3,75

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

Kaasbroodje

€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,75
€ 3,25

SPECIALS

Latte Karamel € 4,50
Chai Latte € 4,50
IJskoffie € 6,50

WIJN & BIER
Hertog Jan van de tap
Hertog Jan 0,0% flesje
Rosé bier
Wit bier
Radler 2.0% en 0.0%
Hertog Jan Tripel
Leffe blond 0.0%, blond, bruin
Seizoensbier van de tap

€ 2,85
€ 3,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,50
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95

Vraag naar
onze seizoensbieren
Huiswijn rood, wit, rosé

€ 3,95

HAPJES
Mandje friet met mayo
Bittergarnituur
(10 stuks)
Ambachtelijke bitterballen
			(10 stuks)
Broodplank met smeersels
Kaasstengels met chili saus
			(10 stuks)

€ 3,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,95
€ 7,50

€ 3,25

(bereidingstijd ± 10 min)

VAASSENS ONTBIJT
koffie/thee
yoghurt met granola
gebakken eitje
2 pistoletjes
ham, kaas, jam

€ 10,50

TITEL
DRANKEN
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HIGH TEA MINI

HIGH TEA LUXE

Onbeperkt thee of 2 kopjes koffie

Onbeperkt thee of 2 kopjes koffie

Kleine carpaccio salade
Mini broodje met eiersalade
Gevuld wrapje

Kleine carpaccio salade
Mini broodje met eiersalade
Gevuld wrapje
Sandwich met tonijnsalade

Bitterballetje
Stokbroodje Hawai
Bruschetta met gebakken champignons
en pesto
Appelgebak
Fruit spies
Tiramisu
Wisselende lekkernij
€ 15,50 p.p.

HIGH TEA KINDER
Onbeperkt ranja
Poffertjes
Spekjes
Cake
Slagroom
Versiering

Soepje
Stokbroodje Hawai
Mini saucijs
Bruschetta met gebakken champignons
en pesto
Quiche
Bitterbal
Appelgebak
Slagroomsoes
Vers fruit spies
Tiramisu
Wisselende lekkernij
€ 20,50 p.p

High tea mininaal 1 dag
van tevoren te reserveren .

Klein broodje kaas
Tosti ham/kaas
Frikandel
Kipnuggets
€ 9,50 p.p.

LUNCH PLANKJE

Te bestellen vanaf 2 personen, vooraf reserveren is gewenst maar niet nodig.

Klein kommetje soep
Stokbroodje kruidenboter
Drie mini broodjes om zelf te beleggen met eiersalade, ham, kaas en rauwkost
Mini carpaccio salade
Kroket
Koffie/thee met eigengemaakte brownie
€ 18,00 p.p
* Dieetwensen in overleg en meerprijs

HIGH TEA & LUNCH PLANKJE
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SOEP

12 uurtje

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

€ 6,75
€ 6,75

TOSTI

€ 6,00
€ 6.50
€ 6,50

)

MAALTIJDSALADES

(geserveerd met stokbrood en
kruidenboter of friet)

€ 8,95

Carpaccio met tomaat,
€ 16,50
komkommer, zongedroogde tomaat,
rode ui, crunchy nootjes, geraspte
kaas en truffelmayonaise
Gerookte zalm met komkommer,
€ 16,50
tomaat, rode ui, citroen mayonaise
Warme kip met tomaat,
€ 16,50
komkommer, rode ui en ananas met
kerrie dressing		
Geitenkaas, met walnoten en
€ 16,50
honing tijmsaus

€ 9,95

UITSMIJTERS

€ 6,95

TOPPERS
2 ambachtelijke kroketten
met brood (kan ook )
Toast met champignons
en kaas
Roerei
met gebakken ui en champignons
geserveerd met toast
Malse kipsaté
met brood

€ 11,95
(kan ook

(van 3 sneetjes wit of bruin brood)
Ham en kaas
Ham, kaas en gebakken ei
Hawaï met ham, kaas en
ananas
Geitenkaas, honing, tijm
en walnoot

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

€ 8,50
€ 8,50

PANINI’S
Hete kip, kaas en chilisaus
€ 10,50
Kip, paprika, champignons, ui en
€ 10,50
kaas met sesamdressing (kan ook )
Zalm, pesto, rode ui, tomaat en
€ 10,50
crunchy nootjes
Brie, spek en pesto
€ 10,50

(3 eieren en 2 sneetjes brood keuze
uit wit of bruin)
Uitsmijter ham en kaas (kan ook ) € 9,50
Uitsmijter huisgebraden rosbief
€ 9,75
Uitsmijter Eekterzicht met spek,
€ 10,25
tomaat en kaas (kan ook )
Uitsmijter Speciaal met ham,
€ 10,50
champignons, paprika, spek en ui

Wij hebben ook glutenvrij brood tegen een meerprijs van € 1,25

LUNCH
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LUNCH SPECIALS

(op een italiaanse bol of waldkorn)
Groene bom
Gezond met ham, kaas, gekookt ei

€ 9,95

Dunne Dora
Met eigengebraden rosbief, gekookt ei, komkommer, tomaat

€ 10,50

Bende van Ellende
Filet americain en eiersalade

€ 10,50

Franse verleiding
Met brie, honing, walnoten en roomkaas

€ 11,50

Romige Zwemmeling
Gerookte zalm, sla, roomkaas, komkommer, tomaat en rode ui

€ 12,50

Platte koe
Carpaccio, sla, geraspte kaas, crunchy nootjes, rode ui, komkommer,
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

€ 12,50

Crazy Chicken
Warme malse kip, sla, honingmosterdsaus en augurk

€ 11,50

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

€ 11,95

Miss Piggy
Geldersche gebakken ham met honingmosterdsaus

€ 10,95

Bolle Bertha
Gehaktbal met gebakken champignons, ui en satésaus

€ 10,50

KINDERKAART
Tomatensoepje met stokbroodje

€ 4,50

Broodje frikandel of kroket

€ 4,00

Frietjes met snack naar keuze

€ 7,50

Kinder tosti ham – kaas- ketchup

€ 4,00

Poffertjes

€ 5,75

Kinderijsje

€ 4,50

Vers fruit

€ 4,50

LUNCH SPECIALS & KIDS
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PLATES

(geserveerd met friet, mayo en salade)
Huisgemarineerde malse spareribs
met eigengemaakte knoflooksaus

€ 17,95

Gemarineerde kippendijen
met champignons, ui, paprika en sesamsaus

€ 16,50

Kipsaté
van gemarineerde kippendijen met satesaus, atjar en kroepoek

€ 16,50

Lekkerbek
met citroenmayonaise

€ 16,00

Stoofvlees
heerlijk mals langzaam gegaard rundvlees in speciaal bier

€ 18,00

SCHNITZELS

(geserveerd met friet, mayo en salade)

U heeft naast onze
varkensschnitzels ook keuze uit
vegetarische schnitzel.

Franse 		
met brie, honing en walnoot

€ 17,50

Champignons
met champignonroomsaus

€ 17,50

Eekterzicht 		
met spek, ei, kaas en tomaat

€ 17,50

Hawaï 			
ananas, ham en kaas

€ 17,50

Houthakker 		
beenham en honingmosterdsaus

€ 17,50

Mario 		
met mozzarella, pesto en tomaat

€ 17,50

Veluwse		
met champignons, ui, spek en paprika

€ 17,50

Wienerschnitzel 		
met citroen

€ 17,50

IJSKAART
Dame Blanche 3 bolletjes vanille ijs met slagroom chocolade saus
Vers fruit met een bolletje vanille ijs en slagroom
Lekkernij van de chef

€ 7,50
€ 7,75
€ 7,50

PLATES - SCHNITZELS & IJS
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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
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