Lunch

Sandwiches
Zuurdesembrood van Bakker Joris: Houthakker bruin
of Levain Blonde
Veluws Wild gehaktbal
Jus | kastanjechampignon | rode ui

13

Mousse gerookte zalm
Dille | avocado | bieslook

14

Kruidenroomkaas vegan
Gerookte amandel | balsamico

12

Pittige Pompoen & bataat spread
Paprika | walnoot | chili

12

Kroketten
Vegan kroketten | mosterd | zoetzure komkommer
Runder kroketten | mosterd | zoetzure komkommer

12

Croque madam
Ham | kaas | augurk | zilverui | Hollandaise saus |
gepocheerd ei

12

Wever Classics
Proeverij
3 gerechten van de lunchkaart gekozen door de chef

18

Plank brood en soep
vanaf 3 personen
Seizoensoep | verschillende belegde sandwiches

17 p.p.

Plank brood, soep en taart
vanaf 3 personen
Seizoensoep | verschillende belegde sandwiches | taart

22 p.p.

Salades
Salade de Wever
Sla | dressing | tuinkruiden |rode biet | Kernhem kaas |
micro greens

15

Salade de herfst
Gegrilde pompoen | paddenstoelen | sperziebonen |
walnoot | gedroogde cranberries | linzen | balsamico
tomaten tapenade

15

Soepen
Pompoensoep
Cashewnoten | bieslook | kerrie | gember

8

Rode paprika soep
Knoflook | bieslook |venkel | vegan room

8

Bisque garnalen
Brandy | roze garnalen

10

Warm
Ragout maiskip
Bladerdeegbakje | sjalotten | massala | champignons

12

Fondue
Gruyère, Emmentaler en Montbeliarde | wortel | brood |
selderij

15

Grootmoeders runderstoofvlees
Frieten | salade

19

Kindermenu
Pasta Bolo
Tomatensaus | gehakt

12

Een niet te kleine hamburger
Burger met kaas | tomaat | frieten

14

Pannenkoek
Met stroop | kaneelsuiker

9

Visnuggets
Tartaarsaus | frieten | salade

14

Schnitzel
Appelmoes | frieten | salade

14

IJsje bij de chef
Maak samen met de chef een ijsje in onze keuken

Taarten

7

tussen 10:00 en 18:00

Bosvruchtentaart
Van de Wever

6,5

Bosvruchtentaart
Van Carnegie Cottage

6,5

Appeltaart
Appelkruimel

6,5

Pecan salted carameltaart

6,5

Vegan chocolade koffietaart

6,5

Borrel

tussen 12:00 en 18:00

Croustini
Hummus | boerenkoolchips

12

Bruschetta
Mousse van gerookte forel

12

Edamame bonen

8

Plank gezond
Paprika | bleekselderij | komkommer | snacktomaten |
zongedroogde tomaten dip

12

Bitterballen

10

8 stuks

Bittergarnituur
15 stuks
Bitterballen | loempia | kaasstengels

15

Gehaktballetjes van Veluws hert

12

8 stuks

Plank beste keus
Verschillende hapjes

19

Brood
Dip van gorgonzola en prosecco

13

