EET
SMA
KE
LIJK

KINDER
KAART
Pannenkoek naturel
per extra ingrediënt: spek, kaas of appel

6,50
1,25

Pasta Carbonara
spek, kaas en roomsaus

7,50

Kibbeling huisgemaakt
rauwkost en friet

7,50

Kipfilet in een krokant jasje
rauwkost en friet

9,50

Mini hamburger
rauwkost en friet

9,50

Frikandel, kroket of kipnuggets
appelmoes en friet

7,50

LUNCH
KAART

IJS &
DESSERTS
Ben & Jerry’s ijsbeker
Strawberry Cheesecake
Chocolate Chip Cookie Dough
Vanilla Caramel Fudge

5,25

Sorbet
6,75
drie bolletjes sorbetijs, vers fruit en slagroom		
Fruitbowl
seizoensfruit, boerenyoghurt en granola

6,75

Brownie
chocolademousse, noten crumble en slagroom

6,75

Uitkijk dessert
een proeverij van diverse desserts

12,50

WEL
KOM

WWW.LANDGOEDDEUITKIJK.NL

ONTDEKKEN

•

PROEVEN

PROOSTEN • OVERNACHTEN

DE
UITKIJK
LUXE
BELEGDE
BROODJES

LANDBROOD
TOSTI’S

Rustiek wit of meergranen

Tosti ham en kaas		

6,25

Tosti tonijn en paprika		

6,75

Tosti geitenkaas met honing en walnoten		

6,75

RIJKE
MAALTIJD
SALADES
Salade De Uitkijk
gerookte kip, gebakken ei en bacon

13,50
15,00

Carpaccio van Black Angus rund 		
truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

9,25

15,00

Twentse ham 		
mozzarella, tomaat en kruidencrème

8,75

Couscoussalade
zalm, garnalen en avocado

15,00

Pulled chicken		
naanbrood, little gem sla en cashewnoten

8,75

Salade vier jaargetijden
salade met ingredienten van het seizoen

16,50

Feta kaas		
wrap, feta, avocado, rode ui, sla, chilisaus

8,75

Salade Black Angus
ossehaaspuntjes, champignons, teriyakisaus

Twentse bunkerkaas		
rucola, walnoten, appelstroop

8,75

Gerookte zalm 		
komkommer, appel en hangop

9,75

Club sandwich
kaas, gerookte kip, spek, gebakken ei, tomaat
komkommer en frites

12,50

Tomatensoep		6,25
tomaat, croutons en zachte room

Lunchbowl
sushi-rijst, avocado, komkommer, bosui, mango en
sojadressing met naar keuze;
Black Angus entrecote
16,50
sashimi van zalm
16,50
vegetarisch
14,50

i

		

6,25

Mosterdsoep 		
6,25
Zwolse mosterd, krokante spekjes en mascarpone

Salade niçoise
tonijn, olijven, ei, asperges en croutons

Tonijn 		
8,75
rucola, rode ui, appel, bieslook en mosterddressing

Geserveerd met ambachtelijk
brood en kruidenboter

Soep van het seizoen
afgestemd op het jaargetijde

Geserveerd met ambachtelijk
brood en kruidenboter

Rustiek wit of meergranen landbrood

HUIS
GEMAAKTE
SOEP

Heeft u een allergie voor bepaalde ingrediënten,
laat het ons dan vooraf weten. Wij passen, waar
mogelijk, de gerechten voor u aan.
Maaltijden voorzien van dit symbool zijn vegetarisch.

PUUR GENIETEN?
Reserveer een High Tea of High Wine

PR
OE
VEN

WARME
LUNCHGERECHTEN

(minimaal 1 dag van te voren reserveren)

Rundvlees of garnalen kroketten 		
landbrood en honing-mosterdsaus of chilisaus

9,00

Uitsmijter		9,50
ham, kaas en / of rosbief
Uitkijk lunch
glas bouillon, quiche en salade

10,50

Hoofdgerecht vlees of vis
een verfijnd gerecht van onze a la carte kaart

24,00

Pasta
geschaafde kaas, broccoli, ei, room

15,50

Black Angus burger
kaas, ui, champignons, friet en sla

15,50

