Voor de kids
Lekkers vooraf...
Tomatensoep
Knabbelgroente
Vers fruit
Gerookte zalm met komkommer

4.50
4.50
4.50
5.50

Bammetje met... (tot 17.00 uur)

4.25

Pindakaas van de Pindakaasfabriek of
Jam van Potverdorie of
Chocopasta van de Rit of
Jong Belegen kaas of
Gekookt eitje
Hoofdgerechten
Frikandel, kroket of kipnuggets, verse frietjes en
mayo
Spaghetti bolognese met parmezaanse kaas
Schnitzel, verse frietjes en mayo
Pannenkoek naturel
Pannenkoek kaas
Pannenkoek spek
Pannenkoek ham en kaas
Pannenkoek met Nutella
Pannenkoek met lekker veel aardbeitjes
Toetjes gewoon omdat dit smullen is...
Vanillie ijs, slagroom en lolly
Waterijsje
Verse aardbeitjes met poedersuiker

Voor de allerkleinsten
Worteltwist (4-8 maanden)
Zoete stamppot (8-12 maanden)

7.95
7.95
8.50
6.50
7.50
7.50
8.50
7.50
9.00

5.00
2.00
4.50

5.00
5.00

Lekker Bakkie?
Koffie, espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd, cappuccino
Flat White, Latte Macchiato
*Extra shot espresso
*Havermelk
Thee
Keuze uit 24 soorten
Vraag gerust naar onze theekaart
Verse muntthee of verse gemberthee
Verse gemberthee met sinaasappel
Verse munt met gember
Warme chocolademelk

2.60
3.70
2.80
3.90
1.25
0.75 extra
2.60

Warme chocolademelk met slagroom
Warme chocolademelk, rum en slagroom
Warme chocolade-havermelk
met vegan choco-druppels

3.50
3.75
3.75
3.25
3.75
6.50
4.95

Lekker bij de koffie of thee
Appeltaart met veel frisse appel
met slagroom extra
Tsjechische walnoten honingtaart + slagroom
Isendoornse slagroomsoes met aardbeitjes
Bananenbrood van Sue
Kokos citroen taartje van Rose & Vanilla
Smitjes Smuk,
ons beroemde saucijzenbroodje

4.40
0.50
4.75
5.50
4.25
4.75
4.75

Borrelplank
Oerbrood met drie smeersels
met onkruidenboter, tapenade en aoili
Bitterballen met mosterd (8 stuks)

Bij Maarten in ‘t Koetshuis
Maarten van Rossemplein 2
8171 EB Vaassen
T. 0578 571501 | www.restaurantkoetshuis.nl
B 52° 291649, L 5° 965502

6.95

8.00
“Alle ballen op de plank”
12.50
6 rundvlees-, 3 weed- en 3 bieterballen
"Klompen Plank" (2-4 personen)
14.50
Bitterballen, kaassouffles, 2 soorten kaas,
chips, gedroogde worst, nootjes en
knabbelgroenten
3.95
Portie olijven
8.50
Nacho's met cheddar kaas
Kastelenplank (4-6 personen)
22.50
Oerbrood met smeersels, bitterballen,
kaassouffles, 2 soorten kaas,
chips, gedroogde worst, nootjes en knabbelgroenten
= vegetarisch | allergie of intolerantie? We horen het graag!

Scharreleitje erbij?
Uitsmijter
Keuze uit: Ham, kaas of ham en kaas
Uitsmijter Maarten
Uitgebakken spekjes, champignons en ui
Uitsmijter gerookte zalm

9.95
12.95
12.95
9.25
9.25

Italiaanse pita bol
Burrata: ons toppertje!
Met gegrilde groenten, groene asperges,
uienchutney en gerookte amandelen
Kip vandaag op z'n Grieks
Kipstukjes gyros gekruid, tzatziki-topping
en kleine salade

12.95

14.50

KOUD

Ossenworst
Met rode ui, Amsterdamse uitjes, oude kaas
truffelmayonaise en mesclun sla
Gerookte zalm met zwemdiploma
Met avocadomousse van Jarco, komkommer
citroeneitjes, zwarte sesamzaadjes, mesclun
sla en kerstomaatje
Koude kip
Omgeven door zoete vruchten en groen van
sla op een sinaasappelmayo lakentje
Carpaccio van de niet koe
Met vega-truffelmayonaise, rucola, kaas van
de plant, zongedroogde tomaat, mesclunsla
en kerstomaatje
Eiersalade zonder eitje
Met komkommer, tomaat en kaas van de plant
Blaak maar raak
Met hummus, gemarineerde groente, gerookte
mozzarella, mesclunsla, granaatappeltjes en
amandelschaafsel

Huisgemaakte soep met soepstengel
Gegrilde paprika-tomatensoep met vleugje pesto

6.25

Mosterdsoep met frisse appel

6.25

Tip voor erbij! Oerbrood

6.95

met onkruidenboter van de koe, tapenade en aoili

2 frikandellen met verse friet of brood
2 kroketten met verse friet of brood
Keuze uit groente- of rundvlees kroket

WARM

Voorgerechten

10.95
12.50

Maaltijdsalades

Gerookte zalm
14.95
Met avocadocreme a la Jarco, gekookt ei, zongedroogde tomaat, gedroogde tuinboontjes met
citrus-dressing en citroenkaviaar
Ceasar
14.50
Met gerookte kipfilet, gezouten ansjovis, gekookt ei
en ceasar dressing
14.95
Fleurige booster salade
Met fruit van het seizoen, gerookte mozzarella,
granaatappeltjes, mesclunsla, amandelen, bloemetjes
en tahindressing

Grote trek in...
Seitan pepper steak
Met gegrilde groente, home-made chili jam, cheddar
kaas, uien beignets en een augurk on top!
Geserveerd met verse friet en smecksaus

17.95

Cannenburger
Rundvleesburger met spek, ui, champignons,
home-made chili jam, uien beignets, cheddarkaas
en koolsalade.
Geserveerd met versie friet en mayonaise

17.95

Varkenshaas saté
Met saté-saus, seroendeng, kroepoek en
natuurlijk verse frietjes met mayonaise

17.95

9.25

12.95

12.50
12.50

Deze menukaart is geldig tot 17.00 uur.
Wilt u de dinerkaart zien?
Vraag de bediening naar de kaart.

Altijd lekker...
Verse aardbeien met vanille-roomijs en slagroom
met een dauwdruppeltje rozenwater
Verse aardbeien met slagroom
'Precies Goed'
1 bol vanille ijs, 1 bol chocolode ijs, choco-saus,
oreo-kruimels en slagroom
Bord hangop met lekker vers fruit
Weckpotje mango tiramisu a la Niels

8.50
7.25
8.25

8.50
6.50

= vegetarisch | allergie of intolerantie? We horen het graag!

