
Kleine kaart Eethuys Buitenveld 2019 
 
Dagmenu 3 gangen (vraag medewerker) € 9,80 
Voorgerecht € 1,40 
Hoofdgerecht € 7,00 
Nagerecht € 1,40 
Geserveerd tussen 12.00 en 13.30 uur   
  
Soep van de dag geserveerd met brood en boter € 2,20 
  
Maaltijdsalade geserveerd met brood en boter € 4,85 
Feta, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, 
tuinkruiden en mosterd-honingdressing 

 

  
Lunch “Omring” € 5,95 
3 sneetjes brood met boter, belegd met 
huzarensalade, kroket met mosterd en gebakken ei 

 

  
Huzarensalade 
Gegarneerd met tomaat, komkommer, sla en augurk 

€ 3,20 

  
Kindermenu € 4,65 
Kroket of frikandel met patat, appelmoes en een 
feestelijk kinderijsje 

 

  
Snacks  
Bordje patat € 1,95 
Frikandel, kaassoufflé, vleeskroket € 1,65 
 
Nagerechten  

 

Bananensplit € 3,05 
Dame blanche € 3,05 
Milkshake € 2,40 
Vanille-ijs met slagroom € 2,20 
Vruchtensorbet  € 3,05 
Coupe advocaat € 3,50 
Coupe nougat € 3,50 
  
  

Lunchgerechten 
Lunch “Buitenveld”  € 5,90 
2 sneetjes brood belegd met ham/kaas/gebakken ei 
met gebakken spek/ui/champignons/paprika 

 

Uitsmijter met 2 sneetjes brood en boter (ham/kaas) € 4,85 

Omelet naturel met 2 sneetjes brood € 3,75 
Boerenomelet met 2 sneetjes brood (met gebakken 
spek, ui, champignons en paprika) 

€ 4,30 

Tosti (ham en/of kaas) € 2,45 
Tosti Hawaii (ham, kaas en ananas) € 2,70 
Tosti Paris (brie, honing en keuze uit walnoten of 
pijnboompitten) 

€ 2,75 

Tosti Old Amsterdam (Old Amsterdam met tomaat) € 2,75 

Pistolet gezond € 3,80 
Tomaat, komkommer, sla, augurk, ei, ham en kaas  
Pistolet brie € 3,05 
Gegarneerd met tomaat, komkommer, sla en walnoot  

Broodje hamburger  € 3,15 
Gegarneerd met tomaat, komkommer, sla, augurk en 
ketchup 

 

Broodje hamburger met gesmolten kaas/cheeseburger € 3,15 
Broodje kroket met saus € 2,60 
Broodje frikandel met saus € 2,60 
Broodje warm vlees € 4,00 
Broodje met boter en keuze uit ham, kaas of ei € 2,00 
  
Bittergarnituur (6 stuks)  
Portie “Van Dobben” bitterballen met mosterd  € 4,25 
Portie gemengde hapjes  € 4,25 
Nootjes  € 0,85 
  
A la carte  
Kipsaté (2 stokjes) met brood € 3,70 
Kipsaté (3 stokjes) met rauwkost en friet of pommes 
wedges  

€ 9,15 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Warme dranken  
Cappuccino € 1,65 
Espresso € 1,65 
Koffie verkeerd € 1,65 
Koffie zwart € 1,45 
Thee  € 1,45 
Warme chocomel € 1,45 
Warme chocomel met slagroom € 1,65 
  
Gebak/koek  
Gesorteerd gebak € 2,50 
Verse gevulde koek € 1,75 
  
Koude dranken  
Chocomel (flesje) € 1,90 
Frisdranken 
Cola, cola light, spa rood en ice-tea 

€ 1,55 

Limonade (ranja) € 0,60 
Melk  € 1,30 
Karnemelk  € 1,30 
Vruchtensappen 
Appelsap en sinaasappelsap  

€ 1,65 

  
Alcoholische dranken  
Advocaat met slagroom € 2,20 
Amstel bier (flesje) € 1,95 
Huiswijn rood € 2,20 
Huiswijn wit (droog/zoet) € 2,20 
Rosé  € 2,10 
Port  € 3,10 
Sherry  € 3,10 
  
Gedistilleerd   
Citroenbrandewijn  € 2,45 
Jonge jenever € 2,45 
  
 

Voor informatie over allergenen kunt u terecht bij  

de restauratief medewerker. 

 


