
DINER
KAART

ETEN • DRINKEN • SLAPEN
Hotel Restaurant De Vossenberg,

Elspeterbosweg 1, 8076 RA Vierhouten  |  0577 411 275

“Uit echte roomboter en eersteklas grondstoffen 
ontstaan eerlijke en zachte smaken roomijs”                                                             

Caprizzio    
vanille-ijs met een hart van karamel, omhuld met 
krokante witte chocolade met slagroom

Cheesecake 
met rabarber compote
 
Straciatella-ijs
met chocoladesaus en slagroom 
 
Sticky brownie
zoet dessert van melkchocolade en pinda’s 

Vanille-ijs
2 bollen met slagroom 
met chocoladesaus

Panna cotta met mango-ijs
met roodfruitsaus en slagroom    

Kaasplank
met druiven, noten en appelstroop
4 kazen
6 kazen  
 
Kinderijsje
een bolletje ijs naar keuze met leuke 
versiersels en slagroom

1 bol ijs 
met slagroom
zonder slagroom

*Al ons ijs is glutenvrij    

dessertkaart vanaf 10.00 uur 

Of liever een kopje koffIe na uw diner? Uw kofFIe wordt 

geserveerd met Veluwse zwienekeutels.

In 1998 bedacht Gerrit Rekers uit Vierhouten een nieuw soort 
chocoladetruffel: de “zwienekeutel”. Dat hij zijn creatie “zwienekeutels” 

noemde heeft zeker te maken met het feit dat Gerrit zich 
beroepsmatig bezig houdt met natuurfotografIe en met het 

verzorgen en begeleiden van natuurtochten. 

Het truffeltje wordt handmatig gemaakt bij bakker Van Dongen 
in Nunspeet en Gerrit peinst er niet over om over te gaan op 

machinale productie.
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Lekker met een 
glaasje Port!



Voorgerechten                                                             

Rundercarpaccio van het 
Maas-Rijn-IJssel rund
met truffelmayonaise, pijnboompitten, 
zongedroogde tomaat, rucola en 
geraspte oude kaas

Coquilles
met wakamé en een crème 
van miso en zwarte sesampasta

Zalmtartaar
met avocado en mierikswortelsaus

Buffelmozzarella
met gerookte rode biet, balsamico-
stroop, appel en pecannoten

Beef tataki
met bosui en radijs

Boerenbol 
met kruidenboter

Breekbrood
met kruidenboter, aioli, tapenade

Huisgemaakte soepen                                                               

Tomatensoep      
met basilicumroom

Prei-kerriesoep
      
Courgettesoep
met geitenkaas

Dinerkaart vanaf 17.00 uur

Maaltijdsalade    
                      
Salade vis  
gebakken gamba’s, gerookte 
zalm, kappertjes, tomaat, ei en 
wasabichips 

Salade met buffel-
mozarella  
met tomaat en pesto

Salade carpaccio 
rundercarpaccio, truffelmayonaise, 
pijnboompitten, zongedroogde 
tomaat en geraspte oude kaas 

hoofdgerechten

Runderwang
mals stoofvlees in eigen jus met 
gebakken champignons en ui

Verse vis
vraag een medewerker wat 
we serveren
                
Ganzenborst
met bospaddenstoelen en 
rode Portsaus

Sticky chicken
kippendijen afgelakt met oosterse 
marinade en sesamzaadjes

Gevulde portabella
met pesto, tomaat, spinazie
en brie

Dinerkaart vanaf 17.00 uur

Voorgerechten 

Klein kopje soep  3,25         

Hoofdgerechten

Kroket met frites  6,95
appelmoes en fritessaus   
             
Frikandel met frites 6,95
appelmoes en fritessaus 

Kaassoufflé met frites 6,95
appelmoes en fritessaus  

Kipnuggets met frites  6,95
appelmoes en fritessaus  
 
Poffertjes  6,95
12 stuks, met poedersuiker 
en roomboter         
 
Kinderpannenkoek  7,25
met stroop en suiker                  

KINDERIJSJE

Kinderijsje  4,25
Een bolletje ijs naar keuze 
met leuke versiersels en slagroom

Kindermenukaart (tot 12 jaar)    
 vanaf 12.00 uur 

menu van de chef 
•3-gangen à 32,50 p.p. 

Bordje (bijna) leeg? 

Kom dan bij de bar een cadeautje 
uitzoeken uit de rieten kist!

10,95

12,75

11,50
 

10,95

11,95

3,95

8,95

17,50
 

15,50

15,50

22,95

 

21,50

27,50

19,75

20,95

lekker met een glas Pinot Grigio

lekker met een 
glas Vinho Verde

lekker met een 
glas Susumaniello

Terras/Restaurant Wifi Hotspot

Onze chef stelt een 3-gangen menu voor u 
samen. Vraagt u gerust wat er vandaag op 

het menu staat of laat u verrassen!e
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5,95

Heeft u een allergie, geef het aan 
ons door of vraag naar 
onze allergenenkaart


