
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BROOD VAN VLAAMSCH BROODHUYS  

Huisgemaakte tonijnsalade 11,00 

  • olijf • zoetzure augurk • rode ui  

Biologische boerenkaas "Remeker ryp" 

 • cornichons • mosterdmayo 8,50 

Hummus • geroosterde pompoen  

  • chiliflakes • knapperige tuinbonen    9,50 

Gerookte Ossenworst • mosterdzaad  

  • augurkenmayonaise • mizuna 10,50 

2 Ecofields rundvlees kroketten  

  • boerenboter • grove mosterd 11,00 

2 oesterzwam kroketten  

  • boerenboter • grove mosterd 11,00 
 

SOEPEN • BREEKBROOD • BOERENBOTER 

Tomatensoep • gemaakt met de lekkerste 

tomaten • crème fraîche • tuinkers  7,00 

Soep van de dag • meestal vegan  

  • met groentes uit eigen moestuin 8,00   
 

TOSTI'S 

Remeker ryp • kimchi • kruidensla 9,00 

Tosti ham/kaas   6,00  

 
 

 

 

LUNCH SPECIAL 

Seizoenssoepje • verse fruitsalade  

  • en onze Remeker ryp sandwich 15,50 

 

 

 

SNACKS 
(te bestellen vanaf 11.00 uur) 

Runderhamburger van Boerderij Lindenhoff  

of Oesterzwam hamburger  

  • brioche • gerookte paprika mayo • cheddar 

  • gebakken ui • augurk • tomaat  15,00  

Hybride hotdog van Brandt en Levie  

  • brioche • chipotlesaus • augurk  

  • krokante ui • tuinkers 12,00  

Loaded fries Mediterranean style  

  • gefrituurde calamaris en ansjovis • knoflook 

  • Spaanse peper • groene kruidenaioli 10,00 

Loaded fries Indo style • rendang • koriander 

  • sereh mayonaise • krokante ui  10,00 
 

Mesclum salade of planet positive frites  4,00  
 

PANNENKOEKEN  
(te bestellen vanaf 11.00 uur) 

Appel of spek of kaas  10,00  

Naturel met stroop en poedersuiker 8,50     

Spek & kaas  11,50     

Spek & appel  11,50     

 

SALADES • BREEKBROOD • BOERENBOTER 

Winterse salade met radicchio castelfranco 

 • geroosterde pompoen • balsamico ui 

 • hazelnoten • Remeker kaas    11,00 

Uit te breiden met  

 • Coppa van wild zwijn 4,00 

Caesar salad  

 • jonge Romaine sla • croutons • bacon • ei 

 • gepocheerde kip • Remeker kaas  15,00 

 

 

 
 VOOR DE KLEINTJES 

Verse tagliatelle    9,50 

  • tomatensaus • geraspte kaas    

Gebakken visje • frites • groente  12,50 

Kinderpannenkoek  7,00 

  • stroop • poedersuiker    

Kipnuggets • frites  8,50 

 

PROEF DE VELUWE 

Wij koken zo veel mogelijk met producten uit 

het Park, zoals wild en groenten uit onze 

eigen moestuin. 

Daarnaast werken wij met de beste 

leveranciers en de mooiste producten. 

De koks laten zich inspireren door de 

seizoenen en wat het Park en de omgeving te 

bieden heeft. 



 

DIVERSE PRODUCTEN VAN ONZE KAART 

ZIJN OOK TE KOOP IN ONZE PARKWINKEL, 

WAARONDER; 

Remeker kaas voor thuis 

Onze Hoge Veluwe bonbons 

Diverse Brandt en Levie artikelen 

Hert speciaal bier, diverse soorten 

Wild uit eigen park voor thuis 

 

 

FRISDRANKEN      

Pepsi Cola • Pepsi Max   3,00    

Lipton Ice Tea Sparkling • Green   3,00   

Sprite • Cassis • Sisi • Ginger Ale    3,00   

Tonic • Bitter lemon • Rivella    3,00  

Tonic Fever Tree • Elderflower     3,75 

Ginger beer Fever Tree      3,75 

Sourcy plat • bruis   2,75   

Sourcy plat • bruis 0,75  5,50   

Crodino     3,00 

 

SAPPEN & ZUIVEL 

Verse jus d'orange    4,00  

Biologische appelsap    3,50 

Biologische appel-vlierbessap    3,50 

Tomatensap     3,50 

Fristi • Chocomel  3,00 

Melk • Karnemelk  2,00 

 

LIMONADES RUSSEL & CO 

Spiced Orange  3,50 

  • kurkuma en gember  

Botanical Rose 3,50 

  • vleugje rose en smaak van citroenen  

 

WIJNEN 

Kijk voor ons mooie assortiment wijnen op 

onze wijnpagina 

 

Heeft u een allergie? Vraag naar onze 

allergenenkaart. (Prijzen in euro's) 

 

 

BIJ DE BORREL 
(te bestellen vanaf 11.00 uur) 

Borrelplank  

  • nacho's • olijven • nootjes  

  • kaas uit de regio • droge worst 

  • flatbread • smeersels 17,50 

Ecofields rundvlees bitterballen  

  • 8 stuks  7,50 

Oesterzwam bitterballen  

  • vegetarisch • 6 stuks    7,50 

Risotto bitterballen • gorgonzola/spinazie  

  • vegetarisch • 6 stuks    7,50  

Empanadas Roti Masala  

  • vegan • 6 stuks    7,50  

Warm flatbread • Hummus • Baba ganoush 

  •  Muhammara    7,00  

Portie droge worst     6,50 

Portie Remeker ryp kaas • mosterd    7,50  

Kaasplateau van Boerderij Lindenhoff  

  • perenstroop • walnoten 14,00  

Portie olijven     5,50  

 

      

BIEREN 

Heineken Star Bottle    3,50  

Birra Moretti    3,75 

Affligem Blond • Dubbel • Tripel    5,00 

Radler 0.0 • Heineken 0.0  3,50 

Paulaner Weissbier alcoholfrei 0.5L  6,50 

Paulaner Weissbier Hefe Weizen 0.5L   6,50 

 

 

 

ONS ASSORTIMENT HERT BIEREN 

"Dorps leven" Blond                 5,00 

"Wild leven" Bock                 5,00 

"Lang zal die leven" Amber             5,00 

"Hopvol leven" IPA              5,00 

"Nieuw leven" Weizen               5,00 
 

 


