WELKOM OP LANDGOED RHEDEROORD!
Wat leuk dat u er bent! Wist u dat Landgoed Rhederoord het best bewaarde geheim van de
Veluwe is?
Het authentieke landgoed heeft een stijlvolle en toch heel vriendelijke sfeer. De historische
ambiance, omringd door fascinerende natuur is bij uitstek geschikt voor bruiloften, particuliere
en zakelijke evenementen.
Hoe groot of klein uw event ook is, Landgoed Rhederoord biedt ruimte op maat voor elk
gezelschap, zowel binnen als buiten. Ook is er de mogelijkheid om te blijven overnachten in
één van de 22 stijlvolle hotelkamers.
Wij wensen u een prachtige avond toe in Restaurant Koetshuis Rhederoord.
www.rhederoord.nl

MENUKAART
2 biologische kalfskroketten van “Eco Fields”
- keuze in bruin of witbrood
Clubsandwich “Koetshuis” met bacon, eiersalade
en gerookte kip
Tosti van Frans desembrood - met ham en/of kaas
Dagverse soep
Ceasarsalade met gebakken kip, Parmezaan, ei en croutons
Ceasarsalade met gebakken gamba’s, Parmezaan, ei en croutons
Herfstsalade, gebakken paddenstoelen en sherrydressing (V)
Uitsmijter van 3 eieren met ham en/of kaas
- keuze in bruin of witbrood
"Rhederoord Burger" 100% Rundvlees op een briochebol,
huisgemaakte burgersaus en salsa van tomaat, paprika en augurk
Warm broodje brie van Bastiaanse met rucola, cherrytomaat,
walnoot en honing (V) - keuze in bruin of witbrood

8,95
12,50
6,50
6,50
14,50
14,50
14,50
8,95
13,50
8,95

VERRASSINGSMENU VAN DE CHEF
Onze Chef verrast u graag! Deze menu’s worden per dag samengesteld met ingrediënten uit
het seizoen en specialiteiten van onze keuken.
Het verrassingsmenu van de chef is
alleen per tafel te bestellen.

3-gangen

39

4-gangen

47

5-gangen*

55

*

Dit menu is tot 16:00 te bestellen

Lekker voor erbij
Ambachtelijke friet

Met mayonaise

+4

Salade van het seizoen

+4

Stoofperen

+4

À LA CARTE KEUZEMENU
Kiest u liever van de kaar t? Dat is
uiteraard ook mogelijk. Voor sommige
g erechten berekenen wij een toeslag.

2-gangen
3-gangen 		
4-gangen

32
42
48

VOORGERECHTEN
3,50 per stuk

Oesters

“Zeeuwse Creuses” / rode wijnazijn /
sjalot / citroen

Socca (V)

Kikkererwten / rode biet / radijs / geitenkaas

Zeebaars

Tartaar / kaffir limoen / cherrytomaat / couscous

Wildpate

Cornichons / kweepeer / piccalilly

Bisque

Hollandse garnalen / rouille / knoflookbrood

los te bestellen

+4

HOOFDGERECHTEN
Knolselderij (V)

Van de GreenEgg / oestersaus / cashewnoot /
oesterzwam tempura

Scholfilet

Gebakken / dragonboter / Hollandaisesaus

Wildstoof

Bronckhorster trippel bier / zilverui / paddenstoelen

Tournedos

Simmentaler rund / saus Bordelaise
Met gebakken eendenlever

+8
+6

Dessert v/d chef

Dagelijks wisselende creatie van onze patissier

+3

Taartje

Koffie / chocolade / ijs mandarijn / tuille amandel

Kazen

Van de kaaswagen / brioche / “Grappadruiven” /
vijgencompote

NAGERECHTEN

+7

GEEF EEN BELEVING OP ONS LANDGOED!
CADEAU
Wilt u iemand bedanken? Is er iemand jarig of is er een andere gelegenheid? Geef dan een
’Landgoed Rhederoord Cadeaukaart’.
Deze cadeaukaart is te vullen met een bedrag naar keuze en te besteden bij Landgoed
Rhederoord en Restaurant Koetshuis Rhederoord. Diegene aan wie u de cadeaukaart
geeft kan bijvoorbeeld kiezen voor een uitgebreid diner, een comfortabele overnachting
of is van harte welkom als gast op een van onze events.
Meer weten? Vraag onze gastheer/gastvrouw naar de mogelijkheden.

