
Kleine kaart Eethuys Buitenveld 2023 
 
Chefs menu 3 gangen (vraag medewerker) € 11,25 
Voorgerecht € 1,65 
Hoofdgerecht € 7,95 
Nagerecht € 1,65 
Geserveerd tussen 12.00 en 13.30 uur   
  
Soep van de dag geserveerd met brood en boter € 2,60 
  

Maaltijdsalade: (worden geserveerd met brood en 

kruidenboter) 

Buitenveld; ijsbergsla, feta, paprika, komkommer, 
tomaat, ham, augurk, zilveruitje, pijnboompitjes, 
croutons en honingmosterd dressing. (vegetarische 
mogelijk)  

 
€ 5,45 

Julianadorp; ijsbergsla, feta, komkommer, tomaat, 
ham, augurk, zilveruitjes, pijnboompitjes, croutons 
gebakken ui, champignons en honingmosterd 
dressing. (vegetarische mogelijk) 

 € 6,50 

½ Maaltijdsalade € 3,25 
  

Tosti’s:  

Tosti  Original; ham en/of kaas € 2,85 
Tosti Hawaii; ham, kaas en ananas € 3,25 
Tosti Paris; brie, honing en keuze uit walnoten of 
pijnboompitten 

€ 3,25 

Tosti Gezond; ham, kaas, paprika, ui en tomaat € 3,25 

  

Eiergerechten: (Keuze uit 2 sneetjes wit of bruinbrood 

van bakkerij Dunselman) 

 

Uitsmijter ham en/of kaas € 6,35 
Uitsmijter Buitenveld; ham en/of kaas, gebakken ui, 
paprika, champignons en tomaat 

€ 6,75 

Boerenomelet; ham, ui paprika en champignons € 5,65 
Twaalfuurtje Buitenveld; soep v/d dag ham, kaas, 
spiegel ei, huzarensalade en rundvleeskroket 

€ 7,10 

  

  

 
Broodjes; 
Broodje gezond; Hard broodje met tomaat, 
komkommer, sla, augurk, ei, ham en kaas 

€ 4,40 

Broodje hamburger; Gegarneerd met tomaat, 
komkommer, sla, augurk, ui, mayonaise en/of 
ketchup/curry (extra gesmolten kaas € 0,50) 

€ 3,30 

Broodje kroket met saus € 3,30 

Broodje frikandel met saus € 3,30 

Broodje warm vlees; Hard wit of bruin broodje, 4 
plakken ham, gebakken ui, champignons, paprika, 
honingmosterdsaus 

€ 5,50 

  
Bordje patat € 2,00 
  

Borrelkaart: (14.00 tot 15,30 uur)  
Portie “Van Dobben” bitterballen (6st) € 4,40 
Portie gemengde hapjes (6st) € 4,40 
  
IJskaart:  
Kletskop met vanille-ijs slagroom en aardbeiensaus € 3,90 
Dame Blance met warme chocoladesaus en slagroom € 3,50 
Vruchtensorbet met vanille, aardbeienijs, 
vruchtensaus en slagroom 

€ 3,50 

Vanille-ijs met advocaat en slagroom € 3,00 
Kinderijsje € 2,70 
  
  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Warme dranken  
Cappuccino € 2,00 
Espresso € 2,00 
Koffie verkeerd € 2,00 
Koffie zwart € 1,75 
Thee  € 1,75 
Warme chocomel € 1,75 
Warme chocomel met slagroom € 2,20 
IJskoffie/Moccachino € 3,69 
Weekend voordeel (vrij, za en zondag) Koffie met gebak € 4,30 
  
Gebak/koek  
Gesorteerd gebak € 2,95 
Verse gevulde koek € 2,10 
  
Koude dranken  
Chocomel (flesje) € 2,20 
Frisdranken 
Cola, cola light, spa rood en ice-tea 

€ 1,90 

Limonade (ranja) € 0,80 
Melk  € 1,50 
Karnemelk  € 1,50 
Vruchtensappen 
Appelsap en sinaasappelsap  

€ 2,00 

  
Alcoholische dranken  
Advocaat met slagroom € 2,65 
Amstel bier (flesje) € 2,30 
Huiswijn rood / wit / rose € 2,60 
Port  € 3,50 
Sherry  € 3,50 
  
Gedistilleerd   
Citroenbrandewijn  € 2,85 
Jonge jenever € 2,85 
  
 

Voor informatie over allergenen kunt u terecht bij  

de restauratief medewerker. 

 


