VOORAF

HOOFDGERECHTEN

Lekker tijdens het maken van uw keuze

Onze gerechten worden geserveerd met gegrilde groenten
en naar keuze Franse frites, zoete aardappel frites
of rozemarijn aardappels.

Broodplankje
Vers gebakken brood met diverse smeersels

€6.75

Luxe b orrelplankje
€11.25
Rijk aangeklede plank met diverse vleeswaren en kazen

VOORGERECHTEN

Salade Warme Geitenkaas

€10.50

v

Scaloppine a Limone
Kalfsvlees gebakken met citroen

€21.75 (€16.50)

Victoria baars
€20.50
Gebakken met gamba’s in citroenboter en kappertjes

De soepen en salades op de andere kant van
deze kaart zijn ook vooraf te bestellen.
Carpaccio
Pijnboompitten, Grana Padano
truffel mayonaise

Kogelbiefstuk (200gr )
€22.50 (€17.50)
Met gegrilde groenten, champignons, jus en beukenzwam

€9.75

Huisgemaakte rundvlees burger
€17.50
Grote burger (200 gr) geserveerd op een brioche
broodje met bacon, cheddar kaas, rode ui en augurk
Saté van varkenshaas of kippendij
Met atjar tjampoer, kroepoek,
€20.25 (€15.50)
roerbakgroenten en pindasaus

Omgedraaide Vitello Tonnato
Carpaccio van tonijn
met kalfsmayonaise en kappertjes

€9.75

Spaghetti Bianc o G amberi
€16.50 (€12.50)
Gamba’s gebakken in olijfolie, rode pepers,
knoflook en peterselie

Zalmbonbon
Gevuld met Hollandse garnalen

€10.50

Penne met gebakken knoflook padde nstoelen v
Geserveerd met romige zwarte truffelsaus, €17.50 (€13.00)
Parmazaan en rucola
Kalfsschnitzel (200gr)
Geserveerd met bospaddenstoelensaus

VOOR DE KLEINE GAST
Tosti
Met ham en kaas

€4.50

Spaghetti Bolognese

€7.50

Mini-hamburger
Huisgemaakte rundvlees burger

€8.50

Groenteloempiaatjes v K aasloempiaatjes v
Mini frikadelletjes óf Krokante kipstukjes
Met frites of rozemarijn aardappels
€ 7.50
en gegrilde groente

Extra bij te bestellen
Rauwkostsalade

€19.50

MENU
€5,00

Een aantal van onze gerechten zijn ook als kleine portie te
bestellen, deze prijzen zijn erachter vermeld.

DESSERTS
Dessert van de maand
vanaf €7.00
Vraag gerust wat voor lekkers we hebben
Koffie compleet
Koffie met diverse lekkernijen

vanaf €7.95

Divers gebak

vanaf €3.25

dond erdag t/ m zondag
10:00 - 22:00 uur

Voor het diner vragen wij u vooraf te reserveren zodat wij hier
rekening m ee kunnen houden.

Advocaat met room ijs
€5.75
Romige advocaat met twee bolletjes vanille-ijs

Heeft u een allergie of dieetwens? Wij adviseren u graag

Spanish Coffee

€7.95

Italian Coffee

€7.95

French Coffee

€7.95

Bennekomseweg 16 0 Renkum
www.debeekdalhoeve.nl
info@debeekdalhoeve.nl
0317-318890

FLATBREAD

BROOD

Ook leuk om samen te delen, bij de borrel of vooraf

Keuze uit wit of bruin oerbrood of een rustieke bol

€12.25
Parmaham
Met mascarpone, tomaat,
ui en pijnboompitjes
Brie v
Warme roombrie met peer,
walnoten en honing
Geitenkaas v
Verse warme geitenkaas met tomaat,
rode biet en geroosterde pittenmix
Gerookte zalm
Met een dillesaus en kappertjes

v

Gegrilde groenten
Aubergine, paprika, courgette,
beukenzwammetjes,
zoete ui, en pecorinokaas

Geserveerd met wit of bruin oerbrood
€6.50

Soep van de dag

€6.50

12 uurtje
‘De Beekdalhoeve’

Keuze uit wit of bruin

Runder carpaccio
Pijnboompitten, grana padano
truffel mayonaise

€12.25

Ham en/of k aas , Hawaii

€8.00
€8.50

Filet Americano
Aangemaakte rundertartaar
met ei en rode ui

€11.50

Verse gei tenk aas v
Honing, appel, courgette en geroosterde
pittenmix

Warm vlees
Gebakken champignon, pindasaus
en een gebakken eitje

€11.50

Omgedraaide Vitello Tonnato
Carpaccio van tonijn
met kalfsmayonaise en kappertjes

€12.00

Surf en Tur f
Gebakken reepjes biefstuk en chili gamba

Hete kip met tauge
Biologische kippendijfilet

€11.25

Carpaccio
Grana Padano, pijnboompitjes en
truffelmayonaise

Tonijnsalade
huisgemaakt

€11.75

SALADE

Kroketten op oer br ood
€9.50
Keuze uit twee bourgondische rundvleeskroketten,
kalfskroketten, kaas-rucolakroketten
of veganistische kroketten

SOEP
Tomatensoep

TOSTI

Club S andwich
Met krokante kip, knoflooksaus,
komkommer en tomaat

Tonijn
Aangemaakt tonijn, gegrilde groenten,olijven,
kappertjes en wasabidressing
Verse gei tenk aas v
Met walnoten, peer, balsamico, ui en appel
Caesar sal ade
Kip, bacon, ei en Parmezaanse kaas

€12.00

UITSMIJTER
Keuze uit wit of bruin oerbrood

Huisgemaakte gehaktbal
€11.00
Keuze uit normaal of Schots met een gekookt eitje
Ook te bestellen met friet
Hollandse garnalen
Geserveerd op een zeekraal bol
met citroensaus

Salade wordt geserveerd met papadum
€14.50

€13.25

Keuze uit naturel v
ham, k aas en/of bacon

€10.50

Gerookte zalm

€11.00

Drie kleine broodjes belegd met gerookte zalm,
carpaccio, een Parmahamkroketje
en een klein soepje naar keuze
€12.50
Bruiloft, familiefeest,
vergaderen of receptie?
Heeft u een allergie of dieetwens? Wij adviseren u graag

Vraag naar de mogelijkheden!

Bekijk ook eens onze Borrelkaar t!

