NAMENS HET GEHELE TEAM
HETEN WIJ U VAN HARTE WELKOM IN
ONZE SMAAKVOLLE ‘VELUWSE HUYSKAMER’
Onze keukenbrigade heeft voor u een uitgebreide
menukaart samengesteld, vol met al het vers dat de Veluwe
te bieden heeft. Wij werken met (h)eerlijke producten.
Dat proef je!

LUNCHKAART van 12.00 tot 17.00 uur.
Soep van de dag

€ 4,50

Dagelijks wisselende soep, vers voor u bereid

Uitsmijter ham & kaas

€ 8,50

Geserveerd op bruin of wit brood, dooiers heel of meegebakken

Uitsmijter de Beyaerd

€ 9,50

Ham, kaas & spek, geserveerd op bruin of wit brood, dooiers heel of meegebakken

Twaalf uurtje

€ 10,00

Soep van de dag, uitsmijter ham & kaas en een rundvleeskroket

Salade zalm

€ 12,00

Maaltijdsalade zalm met saffraan mayonaise

Salade geitenkaas

€ 12,00

Maaltijdsalade gegrilde geitenkaas met honing

Salade carpaccio

€ 12,00

Maaltijdsalade met carpaccio van rund en truffel mayonaise

Broodje beenham

€ 9,50

Steenbroodje met warme beenham en truffel mayonaise

Broodje zalm

€ 9,50

Steenbroodje met zalm en mayonaise van saffraan

Tosti ham & kaas

€ 4,50

Tosti van bruin of wit brood met ham & kaas, ook zonder ham te bestellen

Tosti Toscane
Tosti van bruin of wit brood met ham, kaas, tomaat en pesto

Heeft u allergieën of dieetwensen?
Vertel het ons!

€ 5,50

DINERKAART van 18.00 tot 21.00 uur.

Broodje vooraf?
Huyskamer brood

€ 5,50

Luxe broodjes met drie smeersels

Soepen
Groentesoep de Beyaerd

€ 6,50

Ambachtelijke groentesoep met dagverse groenten en gehaktballetjes

Veluwse mosterdsoep

€ 6,50

Romige soep met lokale mosterd en met of zonder uitgebakken spekjes

Voorgerechten
Carpaccio

€ 10,50

Carpaccio van rund met rucola, pesto en Parmezaanse kaas

Pikante gamba´s

€ 10,50

In pikante knoflookolie gebakken gamba´s met Spaanse peper en lente uit

Friseé salade

€ 7,00

Salade met tomaat, mozzarella en basilicum

Hors d´oeuvre vis

€ 12,50

Drie soorten vis a la charcuterie op een plankje geserveerd

Hors d´oeuvre vlees

€ 12,50

Drie soorten vlees a la charcuterie op een plankje geserveerd

Heeft u allergieën of dieetwensen?
Vertel het ons!

Hoofdgerechten met vlees
Boeren rib-eye van 200 gram

€ 24,50

Geserveerd met ui, spekjes en champignons

Burger de Beyaerd 180 gram

€ 17,00

Geserveerd op een Italiaanse bol met spek, kaas, ui, tomaat, sla en barbecue saus

Varkenshaas

€ 21,50

Met een saus van peper en cognac

Hoofdgerechten met vis
Zeewolf

€ 21,50

Met antiboise

Zalmfilet

€ 21,50

Huis gerookte zalmfilet met saus van bieslook

Vegetarische hoofdgerechten
Gevulde Pita

€ 17,00

Pita broodje gevuld met zoete aardappel en falafel

Gevulde paprika

€ 17,00

Paprika gevuld met diverse soorten verse groenten en geitenkaas

Maaltijdsalades
Carpaccio

€ 16,50

Maaltijdsalade met rundercarpaccio

Zalm

€ 16,50

Maaltijdsalade met zalm

Geitenkaas

€ 16,50

Maaltijdsalade met geitenkaas

Caesar
Caesar salade

€ 16,50

Nagerechten
Janny’s chocochoc

€ 9,00

Mousse van Tony’s Chocolonely karamel-zeezout

Crème brûlée

€ 7,00

Van frisse limoen met kruim van muntblaadjes

Mango crumble

€ 6,50

Met kokos en vanille ijs

Sorbet

€ 6,50

Drie bollen sorbetijs met vers fruit en saus van aardbeien

Koffiekaart
Koffie

€ 2,60

Thee

€ 2,60

Espresso

€ 2,60

Dubbele espresso

€ 3,10

Cappuccino

€ 2,85

Koffie verkeerd

€ 2,85

Latte Macchiato

€ 2,85

Espresso Macchiato

€ 2,85

Irish coffee – sterke koffie met Jameson whiskey, bruine suiker en lobbige room

€ 7,50

Scotch coffee – sterke koffie met Dalwhinnie whisky en lobbige room

€ 9,00

Italian coffee – sterke koffie met Amaretto en lobbige room

€ 7,50

Spanish coffee – sterke koffie met Tia Maria en lobbige room

€ 7,50

French coffee – sterke koffie met Grand Marnier Rouge en lobbige room

€ 7,50

DeLuxe French coffee – sterke koffie met Remy Martin cognac en lobbige room

€ 9,00

WIJNKAART

Witte wijnen
Confidencia – Airen & Verdejo – Carinena - Spanje

€ 4,00 / € 22,50

Lichtgele kleur. Bloemige neus met hints van appel en peer. Frisse, droge en romige smaak.

Kloster Gold – Muller Thurgau & Riesling – Mosel - Duitsland

€ 4,00 / € 22,50

Zoete witte wijn. Soepele dronk met een frisse toon.

Croix d’or – Chardonnay – Hérault - Frankrijk

€ 4,50 / € 23,50

Een volle ronde Chardonnay. Bloemig in de geur, fris en kruidig in de smaak.

Khipu – Sauvignon Blanc – Central Valley - Chili

€ 4,50 / € 23,50

Geuren van passievrucht en grapefruit. Verfrissend en droog in de smaak.

Arte de Argento – Pinot Grigio – Mendoza Valley - Argentinië

€ 26,00

Een elegante en verfrissende wijn met tonen van tropisch fruit en kamille.

Green Trail – Airen, Sauvignon Blanc & Verdejo – Verdejo - Spanje

€ 26,50

Een echte zomertopper! In de geur veel tonen van citrusfruit met een kruidige afdronk.

Santa Digna – Sauvignon Blanc – Central Valley - Chili

€ 27,00

Van het bekende wijnhuis Torres. Tonen van tropisch fruit, krachtige en kruidige afdronk.

Trumpeter – Chardonnay – Mendoza - Argentinie

€ 5,00 / € 29,00

Elegante Chardonnay. Tonen van groene appel, bloemen en vanille.

Rebels de Batea – Garnacha Blanca – Terra Alta - Spanje

€ 29,50

Rijp fruit en een vleugje gedroogde kruiden. Topper bij visgerechten.

Marques de Riscal – Sauvignon Blanc – Rueda - Spanje

€ 5,50 / € 32,50

Complexe geur met aroma’s van gras en vers fruit. Volle aromatische smaak.

Markowitsch – Gruner Veltliner – Carnuntum - Oostenrijk

€ 5,50 / € 32,50

Een kruidige en geconcentreerde smaak met hints van groene appel.

Bernardus – Chardonnay – California – Verenigde staten
Boterachtige Chardonnay met hints van vanille. Kruidige en volle wijn.

€ 40,00

Rose wijnen
Confidencia – Tempranillo – Carinena – Spanje

€ 4,00 / € 22,50

Fijne rosé met aroma’s van rood fruit. Verfrissende smaak vol met tropische tonen.

Les Maîtres Vignerons Carte Noir – Grenache – Provence – Frankrijk

€ 5,00 / € 29,00

Licht roze van kleur. Geurend naar bloemen en klein rood fruit. Droge fruitige smaak.

Domaines By Ott – Grenache, Cinsault & Syrah – Provence – Frankrijk

€ 40,00

Verkozen tot de beste rosé uit de Provence, heerlijke en soepele rosé, fruitig en droog in de smaak.

Mousserende wijnen
Nuria Cava Brut – Xarello, Macabeo & Parellada – Penedes – Spanje

€ 6,25 / € 35,00

Verfrissende mousserende wijn. Zachte lange afdronk met een aangename bubbel.

Schlumberger Gold – Welschriesling, Chardonnay & Pinot Blanc

€ 32,50

Oostenrijkse mousserende wijn met aroma’s van vlierbessen en appel.

Schlumberger ICE – Welschriesling, Chardonnay & Pinot Blanc

€ 35,00

Deze wordt gedronken met veel ijs! Lichtzoete mousserende wijn, heerlijk fruitig…en verkoelend.

Schlumberger ICE rosé– Welschriesling, Chardonnay & Pinot Blanc

€ 35,00

Deze wordt gedronken met veel ijs! Lichtzoete mousserende rosé wijn, heerlijk fruitig…en verkoelend.

Rode wijnen
Confidencia – Tempranillo Tinto – Carinena – Spanje

€ 4,00 / € 22,50

Prachtige rode wijn met paarse nuances. Tonen van kersen. Smaak is zacht en soepel.

Khipu – Merlot – Central Valley – Chili

€ 24,50

Deze wijn rijpt voor 4 maanden op eikenhouten vaten. Heerlijk zacht met rijpe smaken.

Marques de Riscal – Graciano, Mazuelo & Tempranillo – Rioja – Spanje

€ 34,00

Rioja reserva uit 2014. Eikenhout gerijpt, volle smaak met eiken en vanille.

Rebels de Batea – Garnacha Tinta – Carinena – Spanje

€ 29,50

Toegankelijke en smaakvolle wijn. Rijp fruit en kruidig in de smaak met subtiele tannines.

Arte de Argento – Malbec – Mendoza – Argentinië

€ 32,50

Prachtige Malbec met een dieppaarse kleur, gecontreerde aroma’s van pruim en kers.

Carnivor – Cabernet Sauvignon – California – Verenigde Staten
Een grootse wijn, gedurfd in de smaak met zwart fruit zoals bramen, bessen en kersen.

€ 35,00

