
to share
Proeverij Eemland  13.75
verschillende kleine gerechtjes samengesteld door de chef
 - OOK VOOR MEERDERE PERSONEN -

BBQ Ribs 11.75
Geserveerd met BBq saus en lente-ui

Plankje brood  4.50
Portie ossenworst 5.75  
Plankje kaas V* 6.50
Bitterballen 6.50
kaastengels V* 7.25
kip-krokantjes 6.75
Mini frikandellen 6.50
Plankje bittergarnituur gemengd WARM 9.50
Plankje bittergarnituur gemengd KOUD 9.50

Bij de borrel

alle WARME lunCHGereCHten Worden Geserveerd met frites 

p.p.

V* veGetarisCHe GereCHten 

dEssERts

alle KLEINE salades Worden Geserveerd met stokBrood 
alle GROTE salades Worden Geserveerd met frites 

soEPEn
Romige tomatensoep 6.50
met stokbrood 

klassieke Franse uiensoep 6.75
rijkelijk gevuld onder een oude kaas crouton

Soep van het seizoen 6.75
Wisselende soep

saladEs
 klein:   Groot:

Geitenkaas (kan ook V*) 12.25   15.25
met geroosterde pompoen, pompoenpitten,
spek en honingmosterd dressing

Salade nicoise met tonijn   12.75   15.50
op een bedje van kropsla met haricot verts, 
krieltjes, olijven, paprika, tomaten, ei, ui 
en knofl ookcroutons. 

Caesar salade   14.50   17.50
met gebakken gamba’s, kip, ansjovis,
ansjovisdressing, parmezaanse kaas, ei 
en croutons

Gebakken ossenhaaspuntjes    15.75   18.75
met noten, paprika, lente-ui, champignons en 
teriyaki dressing

waRME 
lunChGEREChtEn
Saté van kippendijen  15.75
met atjar, knapperige uitjes, kroepoek en satésaus

Hollandse kogelbiefstuk  17.75
met sla, jus en brood of friet naar keuze

Spareribs  18.75
met coleslaw, lente-ui en 2 sausjes

zalmfi let 15.75 
op de huid gebakken met frisse citroenboter en salade 

Hamburger Eemland 16.25
met cheddar kaas, spek, gebakken eitje, 
gerookte bacon saus en uienringen

kabeljauw uit de oven 16.50
gegratineerd met crème fraîche en oude kaas

Lekkernijen voor bij de koffi  e 4.75
mix van huisgemaakte boterkoek, brownie en bonbons

zomerse hangop  7.25
van romige boerenyogurt en roodfruit

Dame blanche 6.75
3 bollen vanille ijs geserveerd met chocoladesaus 
en slagroom 

Crème brûlée 7.50
op klassieke wijze met vanille ijs

Huisgemaakte appel carré 8.50
met kaneelijs en slagroom
 

klassieke sorbet  7.25
met verschillende soorten sorbetijs, vers fruit en slagroom 

Gevallen citroentaart 7.75
Citroentaartje van de chef met citroen crème,
merinque en citroenijs

Scroppino  7.75
mix van citroenijs met vodka, room en prosecco



ClubsandwiChEs
Clubsandwich Eemland 10.95
Gerookte kip, bacon, omelet, tomaat, sla 
en truffelmayonaise

Clubsandwich de Vaart 10.95
Gerookte zalm, komkommer, rode ui, sla, 
en kaas crème

Boeren clubsandwich 10.50
Bacon, sla, tomaat, cheddar kaas  
en smokey baconsaus 

Lunch

kEuzE uit: GeBakken eieren of omelet

EiEREn
Naturel   7.75
Ham of kaas 8.25
Ham en kaas 8.50
kaas en spek 8.50
Boerenomelet 8.75
Omelet zalm  9.75 

bRoodjEs
kEuzE uit: Boerenspelt/quinoa sneeën, Boerenzuur-
desem/vier mouten sneeën, Bruine oerBol, mais Bol  

Mozzarella uit de oven 7.50
met tomaat en pesto uit de oven

Ossenworst 7.50
met amsterdamse uitjes en mosterd 

Huisgemaakte tonijnsalade  7.75
met appel, kappertjes, rode ui en mayonaise

Carpaccio 7.75
met pesto, kappertjes, parmezaanse kaas en pijnboompitten

kalfsrosbief 7.75
met tonijnmayonaise en kappertjes

Gerookte zalm  8.75
met kaas-crème en avocado

uit dE ovEn
kEuzE uit: mais Bol of Bruine Bol

Eemnesser Broodje  7.75
met krokante spek, gegrilde kip en remouladesaus 

Geitenkaas  V* 7.75
met walnoten en honing 
supplement gebakken spek 

0.50

Smoothie 
van seizoen fruit 4.50

tosti
,
s

kaas 3.75

Ham/kaas 4.25

Ham/kaas/tomaat 4.75

Ham/kaas/ananas 4.75

Ham/kaas/sambal 4.50 

2 kroketten op brood 
met mosterd 7.50

Broodjevan de week
 Wisselende prijs, vraag bediening


