ONTBIJT & DINER
IN UW VILLA

D E

HAZE L AE R

BELEEF Salland, PROEF de streekeigen
smaken & GENIET van de bijzondere
gerechten uit de keuken van Restaurant
De Hazelaer!
Als gevolg van de coronamaatregelen kunt u
momenteel helaas geen bezoek brengen aan
ons restaurant. Om u toch te kunnen voorzien
van al onze heerlijkheden hebben we dit
bezorgmenu voor u samengesteld.
Een selectie van onze huidige kaart, uiteraard
samengesteld en bereid door onze chefkok Johan
Drenth. Hierdoor kunt u zelfs in deze moeilijke
tijden gebruik maken van ons restaurant!

HA Z EL A ER BROODO NT BI JT SE RVICE

&

‘s Ochtends vanaf 08.30 uur haalt u bij de receptie de
broodjes *vers uit de oven* die u de dag ervoor hebt
besteld. Uw luxe ontbijt bezorgen we vanaf 08.30 uur
in uw eigen villa.

B R O O DJE S

&

Met een gastvrije & culinaire groet,

Team de Hazelaer

DRAN K E N

Roombotercroissant 			
€ 1,75
Triangel (mais) 				
€ 1,75
Pistolet (bruin) 				
€ 0,70
Kaiserbroodje 				€ 0,85
Stokbrood 				€ 2,85

Melk klein 250 cc 			
Melk groot 500 cc
		
Verse jus klein 250 cc 			
Verse jus groot 500 cc 			

€ 2,00
€ 3,50
€ 2,25
€ 4,50

“ O N T B I J TJ E ”

“LUXE ONTBIJT”

€19,95 p.p.

€8.95 p.p.

• Flesje (250cc) verse jus
• Croissant met boter en jam
• Kaiserbroodje met boter en ham of kaas naar keuze

“FRUITONTBIJT”
Flesje (250cc) verse jus
Boerenyoghurt
Gemengde ontbijtgranen
Verse fruitsalade

Bestellen kan telefonisch op 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com
Doorgeeftijden: Ontbijt: voorgaande dag • BBQ: voor 15.00 uur • Diner: voor 17.00 uur

(V) = vegetarisch

•
•
•
•

€12.50 p.p.

• Verse jus en halfvolle melk
• Vruchtenyoghurt, verse fruitsalade
en ontbijtgranen
• Huisgerookte zalm en een gekookt ei
• Zoet beleg (vruchtenjam, chocoladepasta,
pindakaas, appelstroop en hagelslag)
• Verse roomboter, beschuit en een cracker
• Diverse minibroodjes, zoet broodje
en een minicroissant
• Hartig beleg (2 soorten kaas
en 2 soorten vleeswaar)

B ARBEC UE ARRAN GEM E N T
M E T OF YR TA BLO H O U TS KO O L
De prijs is inclusief barbecue en schoonmaak

A RRAN G E ME N T
375 gr vlees p.p.
•
•
•
•
•
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Varkenshaasmedaillon
Grillworstje
Verse runderhamburger
Gemarineerde kipfilet
Varkensfiletlapje

Prijs per persoon		

€ 15,75

B AR B E C U E

AR R AN G E M E N T
250 gr vlees en 125gr vis p.p.
		
• Biefstuk		
• Kalfsoester
• Beefburger
• Kipdijspies
• Zalmfilet
• Gemarineerde gamba’s
Prijs per persoon		

K I N D ERB OX

G AR N I TUUR

• Frikandel

• Fruitsalade

• Hamburger
• Gemarineerde kipfilet
• Appelmoes

Prijs per kind		

€ 8,50

€ 19,95

Vleessalade
Pastasalade
BBQ-saus, knoflooksaus en cocktailsaus
Brood en kruidenboter

Prijs per persoon		

€ 9,50

B AR B E C UE

Inclusief bezorgen & ophalen, kolen, starter, gebruiksaanwijzing en schoonmaak:

€27,50 per dag

Bestellen kan telefonisch op 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com
Doorgeeftijden: Ontbijt: voorgaande dag • BBQ: voor 15.00 uur • Diner: voor 17.00 uur

(V) = vegetarisch

BAR BECUE HUUR
O F YR TABLO H OU TSKOOL

•
•
•
•
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D I N ERS ERVICE

HOOF D G E R E C HTE N

BELEEF Salland, PROEF de streekeigen smaken &
GENIET van de bijzondere gerechten uit de keuken van
Restaurant De Hazelaer in uw villa.
In overleg met u bezorgen wij de bestelling tussen
17.30 uur en 20.30 uur bij u in de woning.

Entrecote van het Twents regiorund
200 gram met zevenbladpestoboter,
frieten, frisse salade en mayonaise

S O EP EN

geserveerd met brood en boter
Romige aspergesoep (V)		
€ 7,50
Tomatensoep met basilicumroom (V) € 7,50

M AALT I JDSALADE S
geserveerd met brood en boter
Maaltijdsalade met zalm & gamba’s

€ 15,00

Maaltijdsalade met huisgerookte boerenkaas
en gefrituurde avocado (V) 		
€ 15,00
Maaltijdsalade met kalfsrosbief,
croutons en fenegriekmayonaise

S A L L AN DSE
B ORREL PLAN K

€ 15,00

Beefburger 				
€ 16,50
100% puur rundvlees met tomatenrelish, zoetzuur van
komkommer, frisse salade, frieten en mayonaise
Piepkuiken 				
met roergebakken vergeten groenten,
aardappelen en appelcompote

€ 18,50

Zeebaarsfilet
op de huid gebakken met kerrierisotto,
vadouvansaus en tomaatjes

€ 19,50

Sallandse schnitzel 			
€ 19,50
met gebakken champignons, ui, groenten,
aardappelen en spek
Saté van varkenshaas (200 gram)
met satésaus, atjar, gebakken uitjes,
banaanchips, frieten en mayonaise

€ 18,50

Vegetarische noedels 		
€ 17,50
met jackfruit, shiitake, komkommer, prei,
selderij, currysaus en krokante groentenchips
Kinderbox – inclusief verrassing
€ 9,50
Keuze uit kroket, frikandel of kipnuggets
met frieten, mayonaise en appelmoes

D E SSE RTS

&

G E B A K

Huisgemaakte cheesecake 		
€ 8,75
met vanillehangop en gemarineerd roodfruit
Huisgemaakte appelgebak 		
€ 8,75
met panna cotta en slagroom
Trifle
€ 8,75
van mascarpone, advocaat en nootjes

Bestellen kan telefonisch op 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com
Doorgeeftijden: Ontbijt: voorgaande dag • BBQ: voor 15.00 uur • Diner: voor 17.00 uur

(V) = vegetarisch

Rijk gevulde plank met o.a. vlees, boerenkazen,
paté, worstsoorten en gerookte zalm.
Geserveerd met brood en chutneys
€ 14,50 p.p. (vanaf 2 personen te bestellen)

€ 22,50

Wij gebruiken o.a. producten
uit de streek en werken samen
met lokale en regionale leveranciers!
Bakkerij van der Most (Lemelerveld),
Kaasboerderij de Heileuver (Dalmsholte) en
Groentekwekerij Eef Stel (Dalfsen)
Onze keuken houdt rekening met:
 De viswijzer & duurzame vis.
 Gezonde en verantwoorde voeding.
 Seizoensgebonden producten.
 Specifieke dieetwensen, zoals glutenvrij,
lactosevrij enz. Geef dit gerust aan en wij
houden hier rekening mee tijdens
de bereiding van de gerechten.

Bestellen kan telefonisch op 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com
Doorgeeftijden: Ontbijt: voorgaande dag • BBQ: voor 15.00 uur • Diner: voor 17.00 uur

