Nederlands

Nagerechten
Witte chocoladeparfait 750
met een vleugje Baileys en geserveerd, met rode bessencompote en
bastognekoekkruimels

Limoncello tiramisu 795
de klassieker, maar dan met limoncello

Choco-ananas 795
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chocoladetaartje gevuld met vloeibare chocolade, geserveerd met gegrilde
ananas en kokosijs

p.p.

Karamel crunch 695
combinatie van karamel- en vanilleroomijs, meringues, brownie en karamelsaus

Wellness all-inclusive
Kaasplankje 995 (+2*)
met Europese kazen en brood

Met het all-inclusive arrangement geniet je voor één vaste prijs*

MENU

Voor bij het glas
3 Lunch: soep en broodgerecht naar keuze
3 Diner: hoofd- en nagerecht naar keuze

Potato dippers 495
krokant gebakken met een snufje zeezout en geserveerd met aioli

3 5 consumpties naar keuze **

Borrelplateau to share 1250
heerlijke plank met lekkers om te delen: gemengde bittergarnituur, uienringen,
* voor een aantal gerechten geldt een meerprijs i.c.m. een lunch deal, diner deal of all-inclusive arrangement.

bruchetta en brood met kruidenboter

** exclusief smoothies, sterke dranken en grote dranken. Voor een aantal speciaal bieren geldt een meerprijs.

Nachos 695
met gesmolten kaas, jalapeño, guacamole en een sour-cream dip

Broodplank 650

Yoghurts

selectie rustiek brood, kruidenboter en tapenade

De Bourgondiër bitterballen (8) 725

soorten yoghurt: boeren yoghurt of hangop

rundvlees bitterballen geserveerd met mosterd

Healthy power 750

Gefrituurde uienringen (9) 495

yoghurt naar keuze, walnoot, granaatappel en mango

geserveerd met chilisaus

Choco dream 750

Borrelbrood to share 850

yoghurt naar keuze, brownie, chocoladeparels en verse ananas

warm uit de oven met brie, geraspte kaas, rozemarijn en ui

Vietnamese loempia’s (6) 695

Kokos crunch 750

rijkelijk gevuld met groenten, geserveerd met chilisaus

yoghurt naar keuze, gemengde noten, honing en kokos havermout

Gefrituurde garnalen (8) 625
Of stel je eigen yoghurt samen 5

50

geserveerd met chilisaus

kies het soort yoghurt en kies je ingrediënten: mango, granaatappel, ananas,
bosvruchten, peer, bastognekoek, kokos havermout, chocoladeparels,

Gemengd borrelgarnituur (8) 725

gemengde noten, honing, brownie, meringues, karamelsaus (0,75 per topping)

verschillende soorten borrelgarnituur, geserveerd met diverse sausjes

www.vitaewellnessresorts.nl

Brood en zo

Voorgerechten

Tot 17.00 uur

Garnalen in een krokant jasje 995
krokant gebakken en geserveerd met een frisse cocktail-citroensaus

Broodje samsam 995 (+1*)
combinatie van filet americain en carpaccio met truffelmayonaise,

Rundercarpaccio 1050

Parmezaanse kaas, rode ui, kappertjes en pompoenpitten

met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rode ui en pompoenpitten

Bagel zalm & avocado 1050 (+150*)
gerookte zalm, roze peper, avocado creme,
little gem en rode ui

Bruchetta 895

Soepen

met serranoham, aioli, burrata en tomatensalsa

Tosti truffelbrie 695

Wortel-gember soep 650

met brie, truffel, rucola en honing

met pulled chicken en kokosschuim

Clubsandwich 895

Tomatensoep 595

met gerookte kip, bacon, ei, kaas, tomaat, sla,

met schuim van basilicum

Diner Deal

2995

Combineer en profiteer: een hoofd- en nagerecht
naar keuze inclusief twee consumpties**

komkommer en kerrieroomkaas

Italiaanse sandwich 975 (+1*)

Salades

met serranoham, aioli, burrata, rucola, cherry tomaat
en zonnebloempitten

Broodje tonijnsalade 875
huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, ei en rode ui

Kip wrap 795
met pulled chicken, mango, avocado en sla

12

95

Lunch Deal
combineer en profiteer: soep en een luxe broodgerecht
naar keuze*, geserveerd op één bord

Hoofdgerechten

Vitae salade 1425
in een krokante tortilla basket met gerookte kalkoen, ananas, cashewnoten
en kerriemayonaise

Vanaf 17.00 uur

Ossenhaas salade 1495

Flank steak spies 2450 (+4*)

op Oosterse wijze met sla, champignons, paksoi, cashewnoten en oystersaus

flanksteak, buikspek, mais, rode ui, paprika en chimichurry

Geitenkaassalade 1425

Pasta scampi 1895

zachte geitenkaas, croutons van kruidkoek, granaatappel,

tagliatelle met een romige kreeftenjus, scampi’s en zeekraal

peer en frambozendressing

Gepofte aardappel 1650
Noodle salade 1495

met gegrilde groente, sour cream en gegrilde kip

udon noodles, komkommer, makreel pepesan, mango, wakame,
peultjes en cashewnoten

Vitae wellnessburger 1650
runderburger (180 gram) met avocado, ei en spicy Yuzu mayonaise

Scampi salade 14

95

Kroketten op brood 850

met scampi’s, paksoi, mango en munt-koriander dressing

met mosterd-roomsaus, spitskool, zeekraal en bataatpuree

ambachtelijke bourgondiër rundvleeskroketten, geserveerd met mosterd

Zalm wrap 925 (+075*)

Voor tussendoor

met gerookte zalm, tomaat, komkommer, bieslookroomkaas en sla

Boeren tosti 650

Broodplank 650

traditionele tosti met ham en kaas

selectie rustiek brood, kruidenboter en tapenade

Klassieke uitsmijter 795

Borrelbrood to share 850

3 eieren uit de pan op brood met ham en kaas geserveerd

warm uit de oven met brie, geraspte kaas, rozemarijn en ui

Kipsaté 1650
met koolsalade, kroepoek en gefrituurde uitjes

Ravioli 1650
verse pasta gevuld met bospaddenstoelen, geserveerd
met champignons, Parmezaanse kaas en truffelsaus

Alle hoofdgerechten (m.u.v. pasta’s en gepofte aardappel) worden geserveerd met

= vegetarisch gerecht of aan te passen naar een vegetarisch gerecht.
= gerecht is de hele dag te bestellen.

Gebakken kabeljauw 1995

aardappelgarnituur en mayonaise tenzij anders aangegeven. Een bakje rauwkost
Heb je een allergie? Vraag om de allergenenkaart bij onze medewerkers.

serveren wij voor 2,95 extra.
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