Tuindiner
De Veldkeuken gebruikt groente, fruit en kruiden van de tuinderijen op het landgoed.
Wij koken met verse oogst van Tuinderij Amelis’Hof en De Volle Grond. Zuivel komt
van Boerderij de Hondspol. Dichtbij en met zo min mogelijk poespas !
Heb je een dieet of allergie? Wij vertellen graag welke gerechten je zonder probleem kunt eten.

Borrel & vooraf vanaf 16.00 uur
brood uit eigen bakkerij met diverse dips
olijfolie, zeezout | roomboter | olijventapenade | romesco | seizoenspesto |
bietenaioli extra dip / extra brood
gemarineerde olijven of gebrande notenmix van de Veldkeuken
moestuin borrelplank proeverij voor 2 personen
pinzimonio met vinaigrette, brood met dipjes, crostini’s, remekerkaas,
noten & arancini’s
kaasplankje met 3 verschillende kaasjes uit de buurt (en soms wat verder)
geserveerd met desembrood en huisgemaakte vruchtengelei
soep van de week (kijk op het krijtbord)
minestrone alla genovese met croutons
malfatti gnocchi van griesmeel en snijbiet
kleine salade van de dag als voorgerecht (kijk op het krijtbord)
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Hoofdgerechten van 17.30 tot 20.00 uur
huisgemaakte pasta alla norma met gebakken aubergine, tomaat,
kan vegan
verse basilicum & brandrood kaas
risotto van de week met verse groenten van de tuin
in hooi gegaarde peentjes met linzenpaté en salie-beurre blanc
farinata met geroosterde courgette, gepofte aubergine en pijnboompitten vegan
genuaanse pizza gemaakt van kikkererwtenmeel, olijfolie en zwarte peper
veldkeuken burger
geserveerd met rozeval aardappel, pickles en salade
salade van de dag geserveerd met desembrood (zie krijtbord)

wat eten de kinderen?

punt quiche met komkommer, wortel en tomaat
spaghetti van courgette met tomatensaus

er na

toetje van de week iedere keer weer anders, altijd lekker!
taart uit eigen bakkerij, heel veel keuze, gegarneerd met vers fruit en room kan Vegan
kaasplankje met 3 verschillende kaasjes uit de buurt
met desembrood en huisgemaakte vruchtengelei
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Kookboek
Wij koken en bakken met veel plezier en vinden het leuk om anderen te inspireren.
Zin om zelf aan de slag te gaan? Het Veldkeuken Kookboek heeft ‘de Gouden Garde’
gewonnen en is daarmee uitgeroepen tot Beste Kookboek van 2015!
Natuurlijk hier verkrijgbaar. En inderdaad, we zijn apetrots!

Wijnen

glas

fles

Wit.........................................
Blanc de Sere (es)
4
23,5
L’Olivera, Catalonië | soepel, fris, fruitig
(appel, citrus)

bioBier
De Leckere pilsener 5%.........................3

Karakteristiek volmout pilsener met een smaakvolle balans van
volle mout en frisse hop. Pils met echte smaak.

De Leckere Witte Vrouwen 5%...................3,8
Les Leonides (fr)

4,5

24, 5

Verfrissend bier op basis van witbier en weizen (tarwe)
Zacht volle moutsmaak en zoet romig in de afdronk. Geniet van
deze unieke smaakcombinatie.

Agaliu DO 2016 (ES)

6,5

32

De Leckere dubbel Crom Hout 6,5%.................4,5

Domaine Solence, Ventoux | rond, licht
(venkel, citrus)

L’Olivera, Catalonië | droog, complex
wilde kruiden, rijp fruit, hout, appel

Rood........................................
Il Rosso (IT)
4
23,5
Paterna, Toscane | soepel, fris, fruitig
(kers, bes)

Les trois Peres (fr)

Domaine Solence, Ventoux | vol, karmijnrood
(cassis, zwarte peper)

4,5

Monastrell SelecciÓn DO 2014 (ES)

6,5

Mercader Quesada, Murcia | rijp donker fruit,
koffie, cacao, eiken

24,5

32

Stoer bruin bier met geuren van donker fruit en gebrande mout.
Aandronk fruitig en karamel, afdronk hout en hoppig. Dubbel
genieten.

De Leckere razende Swaen 8%...................4,8

Vol donkerblond bier met een krachtige moutsmaak. Door speciale brouwwijze prettig doordrinkbaar en stevig in de afdronk.
Tripel.

De Leckere weizen 0,5%..........................4
Alcohol arm tarwebier met een volle pittige, frisse smaak met
een hint van kruidnagel en een spirit van gist

Budels Malt ..................................3

Rose........................................

Onze wijnimporteur Ernst van ‘Wijnen van ‘t Fort’ verrast ons
regelmatig met een bijzondere rosé van een kleine biologische wijnboer uit Frankrijk, Italie of Spanje.

............................................
Rode port Finest reserve, Casal dos Jordoes
5,5

De aparte gisting, de milde hopgave en het fijne brouwwater
geven een fijne afdronk van dit alcoholvrije bier.

Wissel bier

Vraag naar het biertje van de maand!

koffie

klein

groot

.............................................
............................................

Biofris
bionade (vlierbes of gember-sinas)
naturfrisk ginger ale
naturfrisk bitter lemon
huisgemaakte ijsthee

3,8
3,2
3,2
3,7

.............................................

espresso
americano
cappuccino
flat white
cortado
caffè Latte
latte macchiato
caffè mocca
ijskoffie

2,5
2,5
2,8
3,8
2,6
2,8
3,8
3
4

3,3
3,3
4
3,8
4

Extra:

biosap

appelsap
peren-appelsap
jus d’ orange
verse jus (seizoen)
woudvruchtensap
vlierbessen-appelsap
aardbeien-appelsap
vlierbloesemlimonade
bronwater bubbels
diksap (appel/ cassis)
koude chocomelk
melk/karnemelk

klein groot

2,4
2,4
2.6
3,7
2.6
2,8
2.6
2.6
2
1
2.6
2.6

3,4
3,4
3,6
4,7
3,6
3,8
3,6
3,6
3
2
3,6
3,6

shot espresso

1

Liever sojamelk ipv koeienmelk? Dat kan!

Koffie zonder koffie
bambu koffie
bambuccino
babyccino

2,5
2,8
2,5

Warme chocomelk

2,9
3,6

met slagroom

3,3
4
3,5

Thee Natuurlijk biologisch

In een pot of in een glas
.............................................
groot glas
potje (5 kopjes)
prote pot (8 kopjes)

2,5
7,5
9,5

