VOORAF
Lekker tijdens het maken van uw keuze
Broodplankje
Vers gebakken brood met diverse smeersels

€6.75

Luxe borrelplankje
Rijk aangeklede plank met diverse vleeswaren en kazen

€9.50

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

€10.50

Bietencarpaccio v
Met geitenkaas, walnoten en balsamicodressing

€10.00

Zalmtar taar
Met citroendressing en bieslook

€10.75

Meloen car paccio
Met Parmaham en granaatappel

€10.50

Gamba’s Pil Pil
Garnalen uit de oven met knoflook en rode peper

€11.00

v

Portobello
Uit de oven met gegrilde groenten en hummus
van tomaat

Slibtongen
3 hele tongetjes gebakken in roomboter geserveerd
met gekarameliseerde bospeen

€22.00
€16.50

Scaloppine al Limone
Malse kalfsreepjes gebakken met citroen, geserveerd
met gegrilde groenten

€21.75
€16.00

Spaghetti G amberi
Gamba’s gebakken in olijfolie, rode pepers,
knoflook en peterselie

€17.50
€14.50

Penne met romige truffelsaus
Met in knoflook gebakken beukenzwammen

v

Gemarineerde bloemkoolsteak
Met een frisse kikkererwtensalade

€17.50
€14.50

v

€17.00

BIJGERECHTEN
Rauwkostsalade
Zoete aardappelfrites
Rozemarijnaardappeltjes uit de oven

€4.50
€2.00
€2.50

Een aantal van onze gerechten zijn ook als kleine portie te
bestelle n, de ze prij ze n zij n er ond er vermel d

VOOR DE KLEINE GAST
€10.00

HOOFDGERECHTEN
Onze gerechten worden geserveerd met frites

MENU

Tosti
Met ham en kaas

€4.50

Spaghetti Bolognese

€7.50

Groenteloempi aatj es v , Kaasloempi aatjes
Mini frikadelletjes of Krokante kipstukjes
Met frites of rozemarijn aardappels
en gegrilde groente

v,
€7.50

Chef’s steak
Biefstuk bedekt met carpaccio, een saus van Grana
Padano afgeblust met balsamicocrème
Geserveerd met gegrilde groenten

€22.50
€17.50

Kogelbiefstuk
Met een jus van zilveruitjes en gegrilde groeten

€22.50
€17.50

DESSERTS

Sate van kippendij
Met roerbakgroenten, kroepoek, atjar en een kruidige
pindasaus

€20.25
€15.75

Dessert van de maand
Vraag gerust wat voor lekkers we hebben

vanaf €7 .00
vanaf €7.95

Spareribs
Zoals de chef ze het lekkerst vindt

€19.50
€15.00

Koffie compleet
Koffie met diverse lekkernijen
Divers gebak

vanaf €3.25

Ossobuco
Italiaanse klassieker met tomatensaus. Dit
gerecht is schoongemaakt van de kalfsschenkel.

€20.00
€15.25

He e ft u e e n alle r gie o f die e t we ns? Wij a dvi se re n u gr aa g

Mini hambur ger
Huisgemaakte rundvleesburger met frites

€7.50
Voor het diner vragen wij u vooraf te reserveren
zodat wij hier reke ning mee kunnen houden.

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

Geope nd van donderdag t/m zondag
10:00 - 22:00 uur
Bennekomseweg 160 Renkum
www.debeekdalhoeve.nl
info@debeekdalhoeve.nl
0317-318890

FLATBREAD

BROOD

TOSTI

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

Keuze uit wit of bruin oerbrood of een rustieke bol

Keuze uit wit of bruin brood

Gegrilde groenten v
Met aubergine, courgette, wortel, paprika, guacamole,
beukenzwammetjes, zoete ui en pecorino kaas

Runder carpaccio
Pijnboompitten, Grana Padano
truffelmayonaise

€12.00

Huisgemaakte tonijnsalade
Met gekookt ei en rode ui

€11.75

Gerookte zalm
Met dille saus en kappertjes

€12.00

Huisgemaakte eier salade
Met bieslook en rode ui

€11.00

Warm vlees
Pindasaus, gebakken ei en kastanje champignon

€11.50

€12.50

Geitenkaas v
Met abrikozen, blauwe bessen en walnoot

v

Brie
Warme roombrie met peer, walnoten en honing
Pizza
Tomaat, kaas, rode ui, salami, paprika en buffelmozzarella
BBQ
Gegrilde kip, kaas, tomaat, ui, Jalapeño pepers en een
spicy BBQ-saus.

Kroketten op oerbr ood
Keuze uit bourgondische rundvleeskroketten,
kalfskroketten, kaas-rucolakroketten
of vegatarische kroketten

SOEP
Geserveerd met wit of bruin oerbrood
Tomatensoep

€6.50

Soep van de dag

€6.50

12 uurtje ‘De Beekdalhoeve’
Drie kleine broodjes belegd met gerookte zalm,
carpaccio, een Serranoham kroketje en een klein
soepje naar keuze

€9.50

Dubbele S andwich
Met gerookte kip, ei en kurkuma saus

€12.00

Ciabatta kip
Met in citroen gegaarde kippendij en rode
pepers in coleslaw

€12.50

Ciabatta kogelbiefstuk
Met basilicumsaus, gegrilde groenten en
Grana Padano
Ook te bestellen met frites

€17.50

Beekdalhoeve B urger
Zelfgemaakte runderburger op een sesambriochebroodje

€17.50

€12.50

Ham en/of kaas,

€8.00

Hawaii

€8.00

Geitenkaas v
Met vijgenjam en geroosterde
Pittenmix

€8.75

Avocado v
Met hummus, gegrilde paprika en Cherry tomaat

€8.75

SALADE

€15.00

Salade wordt geserveerd met papadum
Surf en Turf

Gebakken reepjes biefstuk en chili garnalen
Carpaccio
Grana Padano, pijnboompitjes en
truffelmayonaise
Tonijn
Aangemaakte tonijn, gegrilde groenten,
Ei en wasabi dressing
Geitenkaas v
Met frambozen, appel en walnoten
Couscous met falafel v
Olijven, paprika, courgette en een munt dressing
Pastasalade v
Met diverse gegrilde groenten, olijven en een frisse
dressing van Italiaanse kruiden.
Caesar salade
Gegrilde kip, bacon, ei en kaas

UITSMIJTER
Keuze uit wit of bruin oerbrood

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor een
bruiloft, familiefeest of om te vergaderen?
Vr aa g na ar de mo ge lij khe de n !

Keuze uit naturel v
ham, kaas en/of bacon

€10.50

Gerookte zalm

€11.50

Bekijk ook eens onze Borrelkaart!

He e ft u e e n alle r gie o f die e t we ns? Wij a dvi se re n u gr aa g

