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Bezorgkosten: 
In Zeist: gra�s 

Driebergen/Doorn/De Bilt/
Huis ter Heide/Den Dolder: € 10,-

Overige: op aanvraag

Wij bezorgen vanaf een minimale 
besteding van €50

Alle gerechten die worden afgehaald zijn inclusief een duidelijke instruc�e om de soepen en 
hoofdgerechten heel eenvoudig serveer-klaar te maken.
Gelieve uw bestelling uiterlijk een dag van te voren vóór 16:00 uur per mail of telefonisch aan ons door 
te geven. We sturen u een mail ter beves�ging van de bestelling met een betaallink, zodat u het geld 
aan ons kunt overmaken. Indien u dit niet wenst, kunt u met PIN afrekenen of (hee� geen voorkeur) 
gepast contant.

Brood & boter:

Vers afgebakken stokbrood (wit) met
kruidenboter en aioli €3,00
Vers afgebakken stokbrood (wit) met
kruidenboter en aioli €3,00

Borrel:

Oud London notenpotje; luxe notenmix per potje €2,25
Borrelplank ‘Hollands Vlees’ (v.a. 2 personen) p.p. €6,75
gedroogde boerenham / Vockingworst / ossenworst / 
gedroogde worst / grillworst / grove moster / zoetzuur
Borrelplank ‘Utrechtse kazen’ (v.a. 2 personen) p.p. €6,75
Oudwijker / Le Petit Doruvael / Blauwklaver / boeren 
Romero / Oude gracht Kaas / appelstroop / notenbrood

Soep per liter (4 á 5 personen)

Kree�ensoep €19,50
Mulligatawny €14,50
Heldere groentesoep €12,50
Bospaddestoelensoep €13,50
Wildbouillon met cantharellen en tuinkruiden €12,50

Voorgerechten:

Steak tartaar €12,50
Klassiek / kappertjes / ui / cornichon / ei / tartaarsaus /
toast
Tonijn & Gamba’s €13,50
Papajasalade / rode curry dressing / limoen crème
Tartaar van biet (V) €12,50
Gerookt / feta crème / zwarte olijven / venkel / sinaasappel

Koude schotels (per por�e):

Huzarensalade (vlees) €12,75
Russisch ei (vis) €14,75 
Hors d’oevre (vlees & vis) €22,50

Hoofdgerechten:

Tournedos ca. 150gr. “lady steak” €23,50
Café de Paris boter, groene pepersaus of portjus
Aardappelgratin / seizoensgroenten
Wildpeper €22,50
Stoofpeer / rode kool / aardappelpuree
Heilbot €22,50
Filet / gegrild / kreeftensaus / aardappelgratin / seizoens-
groenten
Pompoencurry (V) €22,00
Parelcouscous / gegrilde mini groenten / ras el hanout

Dessert:

Trio van dessertamuses €6,75
Gegrilde ananas met wi�e chocolademousse en  
mango bavarois €7,25

Brunch v.a. 2 personen te bestellen p.p. €30,00 
Carpaccio / geschroeide tonijn / gerookte zalm / 
quinoasalade / Parmaham / wildpaté / meloen / 
salade caprese
***
Wildpeper / rode kool / stoofpeertje / aardappelpuree
***
Trio dessert amuses

Wijn per fles:

Wi�e huiswijn Verdejo 2019 €12,50
Rode huiswijn Tempranillo 2018 €12,50
Lingewit, Cuvee Oud London 2019 €17,50
speciaal door en voor Oud London van het 
Betuws Wijndomein! 


