
WINTERMENU De Vreemde Vogel 
Roomservice 

Hotelgasten kunnen onderstaande gerechten afhalen op woensdag, donderdag en zondag. 

Bestellingen graag vooraf doorgeven: loop even langs, mail of bel T.010-3415025 

 

Restaurant open voor hotelgasten 

Op vrijdag- en zaterdagavond is ons restaurant geopend voor hotelgasten. Dan bieden we 

bediening aan tafel inclusief de drankjes. 

 

LUNCH voor 11:30 uur bestellen en tussen 12:30-13:00 uur afhalen. 

 

Salade: basis vegan Kruidentuintje (vegan)                €6,- 

Mesclun, komkommer, tomaat, bosui, bieslook, bladpeterselie, kervel,  

fijngesneden venkel, water- of landkers, sud n sol tomaatjes, olijfjes.  
Olijfolie, balsamico azijn met sjalotjes en goma dressing 

 
Kies je topping voor op je salade: 
Geitenkaas met honing en pecannoten (vega)             +€3,50 
Gerookte zalm.                      +€3,50 
Krokante kipfilet                    +€3,00 
Chucka wakame, zeewier salade (vegan)               +€2,50 
 

Flatbread Falafel (vegan)                       €8,00 
Falafel, soyayoghurt-muntsaus, kruiden mesclun, olijven, tomaat, rode ui en avocado 
 
Vis op een plaatje (msc gekeurd)                  €8,50 
Flatbread met krokante garnaal, zalm, makreel, radijs, augurk, sjalotjes 
 
Vreemde vogel klassieker                   €8,25 
Geroosterde bieten brioche bolletjes gevuld met eiersalade, kip, 
krokante ham en sriracha 
 
Erwtensoep                    €5,- 
Met roggebrood en spek 

 

KIDS 
 
Fruit pannenkoekjes 
3 Pannenkoekjes op elkaar met seizoenfruit               €5,50 
 
2 Tarwe puntjes met beleg 
Keuze uit ham, kaas, hagelslag, jam of pindakaas              €4,- 
 
 

 

 



DINER voor 16:00 uur bestellen en tussen 17:30-18:30 uur afhalen/dineren. 
 

Laat je verwennnen en kies voor een luxe verrassingsmenu. We houden rekening met 

wensen, zoals keuze voor vis/vlees of vega. Alleen op vrijdag en zaterdag in het restaurant. 

5-gangen menu                      € 37,50 

3-gangen menu                     € 27,50 

3-gangen kindermenu                     € 15,- 

 

VOORGERECHTEN 
Salade: basis vegan Kruidentuintje (vegan)                €6,- 
Mesclun, komkommer, tomaat, bosui, bieslook, bladpeterselie, kervel,  
fijngesneden venkel, water- of landkers, sud n sol tomaatjes, olijven.  
Olijfolie, balsamico azijn met sjalotjes en goma dressing 
Kies je topping voor op je salade: 
Geitenkaas met honing en pecannoten (vega)             +€3,50 
Gerookte zalm.                      +€3,50 
Krokante kipfilet                    +€3,- 
Chucka wakame, zeewier salade (vegan)               +€2,50 

 
Brood met smeersels                     €5,- 
(vadouvan, tapenade, srirachahummus) 
 
Erwtensoep                        €5,- 
Met roggebrood en spek 
 

HOOFDGERECHTEN 
Gebakken zalmfilet met garnalen               €18,50 
In botersaus met friet 
 
Stoofvlees                  €18,50 
Rundersucade in Puimpje-bier, knolgroenten en grana padano met friet 
 
Burger                    €15,- 
Burger met rundercarpaccio, buikspek, grana padano en mierikswortelcreme  
op een rode brioche bol met friet 
 
Bietenburger                    €15,50 
Bietenburger met honing, rode en gele biet op brioche met romanobonen en 
sinaasappelmuntsaus        
 

KIDS 
Drie kleuren pasta                  €8,- 
Met mozzarella snacktomaatjes en basilicum  
 
Fish and chips                  €8,- 
Viskrokantjes met frietjes  
 

DESSERTS 
Kaas assorti met vijgenjam, noten en crudité           €10,50 
 
Appeltaart of chocoladetaart met een bakje vanille roomijs              €5,50
  


