Welkom
Wij heten u van harte welkom in ons familierestaurant ‘‘De Houtzagerij’’
Na een heerlijke wandeling over het Mosselse Zand en door het uitgestrekte
bos is het goed toeven in ons prachtige familierestaurant. In ons gezellige en
sfeervolle restaurant kunt u genieten van verschillende gerechten, heerlijke
hapjes en drankjes. Kinderen kunnen zich bij ons prima vermaken in onze
binnen en buiten speeltuin. Kortom zowel Jong als oud zullen zich bij ons
prima en heerlijk thuis voelen!

Heeft u een allergie of intolerantie, laat het ons weten!

Al onze garnituren kunnen allergenen bevatten, in overleg met een van onze
medewerkers passen wij dit moeiteloos voor u aan. Hierdoor kan uw garnituur
iets afwijken van wat u normaal van ons gewend bent. In overleg hebben wij
ook verschillende allergeen vrije sauzen. Vraag naar de mogelijkheden!
Wij koken niet in een allergeen vrije keuken.

LUNCH

van 12:00-16:00 uur

SOEPEN geserveerd met brood
Huisgemaakte tomatensoep
Huisgemaakte Thaise kippensoep
Soep van de week

BROODJES VLEES

5.95
5.95
5.95

meergranen of Galega

Gelderse beenham | Brie| mosterd | gebakken ui
Carpaccio | Truffelmayonaise| pijnboompitten| Grana Padano| rucola
Otterlose ossenworst
Piccalilly| Amsterdamse ui| zongedroogde tomaat| ei
Gezond | Ham| kaas| tomaat| komkommer| ei

BROODJES VIS

9.50
10.50
10.50
9.50

meergranen of Galega

Gerookte Zalm | Rode ui| komkommer| dillemayonaise| roomkaas
Garnalen | Chilisaus| courgette| wortel | ui
Tonijnsalade | Ei| rode ui| rucola mayonaise

10.50
10.50
9.50

VEGETARISCH
Humus | Rode biet| paddestoelen
Geitenkaas | Honing| walnoot| pompoen

SALADES geserveerd met brood 

9.50
10.50
GROOT 16.50

KLEIN 10.50

Salade Humus | Rode biet| geitenkaas| walnoot| paddestoelen
Salade Zalm | Rode ui| ei| gemarineerde komkommer| dillemayonaise
Salade Carpaccio | Rucola| truffelmayonaise| pijnboompitten| Grana Padano
Salade Kipfilet | Uitgebakken spek| croutons| mosterdmayonaise

WARME BROODJES
2 bourgondische draadjesvlees croquetten met friet of brood
2 frikandellen met friet of brood
Uitsmijter De Houtzagerij (champignons, ui en spek)
Uitsmijter naar keuze Ham | kaas | spek | rosbief*
*Meer dan twee ingrediënten mogelijk tegen meerprijs

8.50
8.50
9.50
8.50
0,50

LUNCH

van 12:00-16:00 uur

TOSTI’S
Tosti De Houtzagerij | salami | brie | walnoot
Tosti De Wije Werelt | serranoham | tomaat |Grana Padano
Tosti Ham en/ of Kaas 

7.50
7.50
7.00

PLATE
Broodje hamburger | sla | tomaat | augurk | bbq saus
Kipsaté | atjar | kroepoek | gebakken ui
Schnitzel | champignon | ui
Zeebaars | tomatensalsa

16,95
16,95
16.95
16,95

KINDER LUNCH

tot 12 jaar

KINDERLUNCH GERECHTEN van 12:00-16:00 uur
Tomatensoep |soepstengel

3.50

Kindermenu | frietjes | snack naar keuze

6.50

Funmeal | verrassingsbox | frietjes | snack naar keuze |
pakje drinken |cadeautje

7.50

Kids hamburger | 100% rundvlees | frietjes

8.50

Kids saté | kipsaté | frietjes |satesaus | kroepoek

8.50

Broodje knakworst | met ketchup

4.50

Twee boterhammen | chocopasta, pindakaas of hagelslag

3.50

Kinder tosti | ham | kaas | ketchup

4.50

Kinderpannenkoek* | naturel | appel | spek | kaas
*meer ingrediënten mogelijk tegen een meerprijs

5.50

KINDER DINER

tot 12 jaar

VOORGERECHTEN
Tomatensoep
soepstengel | 3.50
Healthy snack sticks
komkommer | wortel | 3.50

HOOFDGERECHTEN
Kip & ribs
kippenvleugeltjes | spareribs | dipsausjes | 8.50
Kindermenu
frietjes | snack naar keuze | 6.50
Funmeal
verrassingsbox | frietjes | snack naar keuze | pakje drinken | cadeautje | 7.50
Kids hamburger
100% rundvlees | frietjes | 8.50
Kids saté
kipsaté | frietjes | satésaus | kroepoek | 8.50

NAGERECHTEN
Kindersorbet
twee bolletjes sorbetijs in een verrassingsbeker | 3.50
Kinderijsje
twee bolletjes vanille ijs in een verrassingsbeker | 3.50
Otterlose hangop
met vruchten | 3.50

Laat u verrassen door de chef!

27.50

p.p.
3 - GANGEN
VERRASSINGSMENU

32.50

p.p.
4 - GANGEN
VERRASSINGSMENU

3 GANGEN MENU
VOORGERECHTEN
Carpaccio van rode biet
Crumble van geitenkaas| rucola| aceto balsamico| jonge kiemplantjes.
Otterlose Ossenworst
Augurk| kappertjes| Amsterdamse ui| piccalilly
Gerookte zalm tartaar
Wasabi| wakamesalade| dillemayonaise

HOOFDGERECHTEN
Veluws runderstoofpannetje
Geserveerd met krieltjes
Bourgondische Kipfilet met serranoham
Groene groente| huisgemaakte appelcompote
Hele forel
seizoens ratatouille| tomatensalsa

*vegetarisch hoofdgerecht in overleg met keuken
en in vorm van wisselend gerecht

NAGERECHTEN
Otterlose huisgemaakte hangop,
Met bosvruchten| chocolade| cassis sorbetijs
Creme brulee
vanille| karamel ijs

*Het is ook mogelijk de gerechten los te bestellen

27.50
p.p.

BURGERKAART

vanaf 17:00 uur

Runder Burger de Houtzagerij
Barbecuesaus | augurk | sla | tomaat | champignons | gebakken ui |
gebakken ei | spek

17.50

Chicken burger
Piccalilly | sla | tomaat | augurk | bacon

16.50

Vega burger
16.50
Hummus | champignons | gebakken ui | tomaat | augurk | sla | rode bieten
salade
Vis burger
Lekkerbek | sla | tomaat | augurk | gefrituurde uitjes | ravigotte saus

17.50

DINER

vanaf 17:00 uur

VOORGERECHTEN
Pikante garnaal Kruidenboter | chilisaus | fijngesneden groente.
Shetland zalm Tartaar| wasabi| wakame zeewier
Vitello Tonato Italiaans gekruid kalfsvlees | tonijn| kappertjes | rucola
Carpaccio Dungesneden rundvlees| rucola| grana padano| 
pijnboompitten | truffelmayonaise
Carpaccio van rode biet Crumble van geitenkaas | rucola|
aceto balsamico| jonge kiemplantjes.
Krokant buideltje Spinazie | hollandaise | pijnboompitten
OERRR broodplankje
Wisselende huisgemaakte soep
Huisgemaakte otterlose tomatensoep

10.50
9.50
10.50
10.50
9.50
9.50
5.95
5.95
5.95

HOOFDGERECHTEN geserveerd met salade en frites
Veluws runderstoofpannetje Seizoensgroente | krielaardappel
Runderbavette van de grill Champignons | ui| kruidenboter
Veluwse eendenborst filet Wortel sinaasappel creme | honing-tijm jus
Bourgondische kipfilet omwikkeld met serranoham
Groene groente| huisgemaakte appelcompote
Gebakken Shetland zalm
Zwarte pasta | witte wijn saus | seizoens ratatouille
Saté van kip of varken Atjar| kroepoek| prei | tauge
Bourgondische varkenshaas Spek | brie | groene groente
Vegetarische curry Bloemkool | pompoen| pastinaak| peper
Veluwse Risotto Paddestoelen| oude kaas| rucola

18.50
20.50
20.50
18.50
19.50
18.50
19.50
18.50
19.50

DESSERTS
DESSERTS
Walnoot kokos taart met sinaasappel en walnootroomijs
Chocolade lava taart met vanille ijs
Otterlose hangop met bosvruchten en chocolade
Creme brulee met karamelijs
Profiteroles met vanille ijs en chocoladesaus

6.95

Bekijk ook onze
uitgebreide wijnkaart. ..

Feesten, partijen, vergaderingen of
een trouwerij boeken?
Bij De Houtzagerij helpen we u graag met het organiseren van feesten,
bruiloften, partijen, bedrijfsuitjes, familiedagen of andere bijzondere
gelegenheden. Door de vele mogelijkheden van De Houtzagerij hebben we
verschillende ruimtes beschikbaar om een gezelschap te ontvangen. Afhankelijk
van het aantal gasten en de gewenste sfeer kunt u kiezen voor de lounge,
natuurkamer, kidsclub of het gehele restaurant.
Ook wat eten en drinken betreft is er van alles mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan
een uitgebreide High Tea, een verrassend Walking Dinner of een gezellig en
ongedwongen buffet.
Kijk voor meer informatie en de verschillende mogelijkheden op onze website:
www.restaurantdehoutzagerij.nl

