Winterbakkerij de Veldkeuken op Amelisweerd
Vers gebakken brood, gevulde speculaas, warme vanille en kruidige glühwein. De geuren komen je tegemoet als je
bij de Veldkeuken binnen loopt. Naast ons vaste biologische assortiment desembroden, koeken, taarten en quiches
is er vanaf november extra winterlekkers verkrijgbaar. Wie niet mis wil grijpen kan vooraf bestellen.

………………. …………………
Kijk in onze webshop: shop.veldkeuken.nl

Decemberlekkers

Panettone

Gevulde amandelspeculaas,
Gevulde walnotenspeculaas
Roomboter Amandelstaaf
Speculaasbrok
Kerstbrood met spijs
Kerstbrood met spijs
Sinaasappel rozemarijncake
Mincepies per stuk
Cinnemonbuns
Zakje kerstkoekjes 150 gr

200 gr.
200 gr.
250 gr.
250 gr.
400 gr.
750 gr.
400 gr.

5,95
5,95
7,50
4,80
6,50
12,00
9,95
3,20
2,60
3,95

Taartjes 20 cm (6-8 personen)










Carrotcake
Cheesecake
Chocoladetaart
Citroenmeringuetaart
Dadelwalnoot
Walnoten carameltaart
Vegan chocoladetaart V
Stoofperentaart met frangipane
Buche de Noël (10p)

16,16,17,50
16,16.18,18,16,32,50

Deze Italiaanse delicatesse is een ware krachtmeting voor de
zuurdesembakker! Dit rijk gevulde feestbrood maken we met
veel eigeel, roomboter en een variërende vulling. We bakken
het met zuurdesem, maar het is niet zuur. Het is meer een
soort cake. De structuur is fluweel zacht en als het goed is
kun je het brood ‘plukken’. Het hele bereidingsproces neemt
een paar dagen in beslag. Na het bakken moeten de Panettones ondersteboven afkoelen, anders storten ze in, zo kwetsbaar is het deeg!

Panettone Classico
Panettone Classico groot
Panettone Cioccolato Nocciola
Panettone Cioccolato Nocciola
Panettone Moerbei
Panettone Moerbei

450 gr.
750 gr.
450 gr.
750 gr.
450 gr.
750 gr.

Hartig





Seitanbroodje
Fetabroodje
Kaaskoekjes zakje 120 gr
Focaccia 400 gr

8,80
15,00
9,50
16,80
9,50
16,80

3,50
3,50
2,95
5,-

Quiches
Veldkeuken kookboek

24,95

Lekker zelf koken en bakken? Doen! Het kookboek
verkopen we in het restaurant en via onze website!

V = veganistisch




20cm (4-6 personen)
Witlof met gorgonzola
Paddestoelen, prei, hazelnoot & kaas

Soepen

V

16,16,8,50

De lekkerste soepen van de Veldkeuken zijn nu verkrijgbaar in
een potje, veganistisch! Het aanbod wisselt regelmatig, zoals
je van de Veldkeuken gewend bent.







Geroosterde knolselderij met salie en courgette
Pompoen met koriander en kokosroom
Linzensoep met tomaat, paprika & rozemarijn
Zoete aardappel met tuinerwten
Pastinaak met broccoli

Pakketten voor thuis of om cadeau te geven
Met een pakket van de Veldkeuken heb je genoeg lekkers in huis om in klein gezelschap te genieten van de smaak
van het landgoed. Maar het is ook leuk om een pakketje cadeau te doen aan je vrienden of familie die je deze kerst
moet missen. Bestel je pakket via onze webshop: shop.veldkeuken.nl Je kunt ook je eigen pakket samenstellen of
aanvullen met iets extra’s uit onze webshop, met een cadeaubon of met ons bekende Veldkeuken Kookboek!

………………. …………………
Brunchpakket 45,-.

Fijnproevers-pakket 48,50

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Panettone Classico 450 gr
Landbrood groot 800 gr V
Ciabatta 300 gr V
2 croissants
2 cinnamonbuns
Kerstjam pot 300 gram V
Aardbei-coulis V
Kerstbrood met spijs 400 gram
Klaverbreekbroodje V
Kruidkoek
Fles appelsap van Rhijnauwen V

Borrelpakket 55,-

4 tot 6p

•

Quiche naar keuze (20 cm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 seitanbroodjes klein
2 fetabroodjes
1 focaccia
Veldkeukensoep 750 ml V
Zakje kaaskoekjes
Klaverbreekbroodje V
Chutney V
Aioli met rode biet 250 gr. V
Gepickelde groente 200 gr V

Witlof met gorgonzola of
Paddenstoelen, prei, hazelnoot & kaas

•

•
•
•
•

Panettone Cioccolato Nocciola 450 gr.
Walnoten carameltaart 20 cm
Kerstjam pot 300 gram V
Chilijam 200 gram V
Veldkeukensoep pot 750 ml V
Kerstbrood met amandelspijs 400 gr

Hart-onder-de-riem-pakket 24,50
•
•
•
•
•

Koekharten van speculaas (3)
Appelsap van RhijnauwenV
Rode spicy winterjam V
Veldkeukensoep pot 750 ml V
Veldkeuken granola 250 gr

Kerstpakketje 19,50
•
•
•
•
•

Zakje sterrenkoekjes
Appelsap van Rhijnauwen V
Veldkeukenjam 200gr V
Kerstbrood met amandelspijs 400 gr
Kruidkoek

Veldkeuken kookboek

24,95

Lekker zelf koken en bakken? Doen! Het kookboek verkopen we in onze landgoedwinkel op landgoed Oud
Amelisweerd en via onze website!

………………. …………………

V = veganistisch

Openingstijden To Go & winkel
Dinsdag t/m zondag

09.30 - 16.00 uur

Op 1e kerstdag is de Veldkeuken gesloten,
Op 2e kerstdag
09.30—16.00 uur.
Oudjaarsdag
09.30 - 15.00 uur
Nieuwjaarsdag
12.00 –16.00 uur

Bestellingen: shop.veldkeuken.nl

oliebollen
De lekkerste oliebollen haal je bij de Veldkeuken, natuurlijk
100% biologisch! Op 29, 30 en 31 december bakken we verse bollen bij onze foodtruck op het terras. Op 31 dec. ook V
Bestellen voor de jaarwisseling kan via onze webshop:
shop@veldkeuken.nl vanaf 10 stuks.
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