- Lekkers Appeltaart 				

		

3,75

Lemoncurd			

		

3,75

Lekkernij van de dag			

		

3,75

met of zonder slagroom

Welkom
Wanneer u een allergie heeft of een dieet
volgt, vragen wij u dit bij de bediening te
melden. Wij kunnen hiermee rekening houden en u informeren over de gerechten.

***

Citroentaartje

Wisselend, vraag na bij de bediening

Afternoon tea				 		19,50 p.p.
Op reservering organiseren wij graag een afternoon tea voor u.
Dit is mogelijk vanaf 2 personen.

Wij kunnen een chefs lunch special verzorgen vanaf 2 personen op reservering. Keuze
uit een gastronomische verrassing van 2, 3 of
4 gangen.

***

Wij serveren zes dagen in de week een diner.
Mocht u hier benieuwd naar zijn dan kunt u
de bediening vragen voor de avondkaart.
***
Voor een bruiloft, partijtje en andere groepsbijeenkomsten bent u bij ons ook aan het
goede adres. Het is voor ons een uitdaging
om daarbij aan uw wensen tegemoet te
komen.

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag

12:00 - 20:30
gesloten
12:00 - 20:30
12:00 - 20:30
12:00 - 20:30
10:00 - 20:30
10:00 - 20:30

- Lunch -

12:00 - 16:00
Huisgemaakte soep			

		

6,00

Brood, keuze uit waldkorn of boerenwit 		

8,50

Salade geserveerd met brood en boter

		

12,50

		

2,50

Keuze uit twee soorten. Geserveerd met brood en boter.
Vraag de bediening wat er vandaag wordt geserveerd.
- gezond
-huisgemaakte eiersalade
-huisgerookte en gepekelde rosbief
-hummus, rode biet en brie

Mesclun, tomaatjes, Nederlandse buffelmozzarella,
gepofte quinoa en basilicumolie

Voor de kids				

Broodje met hagelslag, gekleurde hagelslag of nutella

		

- Bij de borrel -

Gruyère - courgette kroketjes 6st.		

7

Kroketjes boerenbeef 6st.

7

Borrelplank warm					9
Boerenbeef en gruyère - courgette kroketjes 8st.

Reypenaer kaasblokjes				6
Geserveerd met grove mosterd

Nachos uit de oven			
Website: www.voscheheugte.nl
Mailadres: eten@voscheheugte.nl
Telefoonnummer: 06 - 30830551
Facebook: Voscheheugte

		

Met tomaat, kaas, jalapenos, crème fraîche en guacamole

6,5

Gemarineerde olijven					4
Gerookte amandelen			

		

4,5

