ONTBIJT
LUNCH & 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 Covid maatregelen 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 ons chefkok Johan
Drenth. Hierdoor kunt u zelfs in deze moeilijke
tijden gebruik maken van ons restaurant!
Met een gastvrije & culinaire groet,

O NT BI JT- &
LUNCHS ERVICE
s Ochtends vanaf 08.30 uur haalt u bij de receptie de
broodjes *vers uit de oven* welke u de dag ervoor
hebt besteld.

Team de Hazelaer

Uw luxe ontbijt bezorgen we vanaf 08.30 uur in uw
eigen villa. Lunch bezorgen wij tussen 12.30 - 13.00
uur in uw villa.

LUN C HG E R E C HT E N

B R O O DJE S
EN D RA NKE N

Broodbol met kalfspastrami, 		
komkommer, piccalilly en salade

Roomboter croissant 			
€ 1,75
Triangel (mais) 				
€ 1,75
Pistolet (bruin) 				
€ 0,70
Kaiserbroodje 				€ 0,85
Stokbrood 				€ 2,85
Melk klein 250 cc			
€ 2,00
Melk groot 500 cc 			
Verse Jus klein 250 cc			
Verse Jus groot 500 cc 			

LUXE

€ 3,50
€ 2,25
€ 4,50

O NTBIJTSE RVI C E

Volwassenen 				
Kinderen tot 12 jaar 			

€ 14,50 p.p.
€ 8,50 p.p.

€ 9,50
€ 8,50

Broodbol met Sallandse kruidenkaas, € 8,50
uienjam en salade (V)

Maaltijdsalade met geitenkaas,
€ 15,00
honing en walnoten. met brood en boter (V)
Maaltijdsalade met rundercarpaccio, € 15,00
oude boerenkaas, pijnboompitjes en tomaatjes.
Met brood en boter
Maaltijdsalade met zalm, 		
gamba’s met brood en boter

€ 15,00

‘Bourgondiër’ Kroketten 		
2 stuks met brood, boter en mosterd

€ 8,75

Omelet de Hazelaer 			
€ 9,75
met ham, kaas, champignon, ui, brood en boter

SOE P E N

geserveerd met brood en boter
Tomatensoep (V) 			
Paddenstoelensoep (V) 		
Courgette-kerriesoep (V) 		

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Bestellen kan telefonisch op 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com

(V) = vegetarisch

Croissant, pistolet, beschuit, cracker, kaiserbroodje,
vers hartig beleg, jam en diverse zoet beleg,
gekookt ei, vers fruitsalade, muesli, vruchtenyoghurt,
verse jus en melk

Broodbol met huisgerookte zalm,
kappertjes, ui en salade

Doorgeeftijden: Ontbijt: voorgaande dag • Lunch / borrel: voor 12.00 uur • Fondue: voor 15.00 uur • Dinner: voor 16.00 uur

B ORREL SE RVICE

F ON D UE SE RV I C E

Gezelligheid met onze rijkgevulde borrelplanken.
We bezorgen om 15.00 uur of om 20.00 uur de
borrelplanken in uw eigen villa.

Met de hele familie genieten van een heerlijke avond
fonduen in uw woning! Wij bezorgen tussen 17.00 uur
en 17.30 uur de fondue met bijpassende garnituren in
uw villa.

Sallandse kaasplank 			
€ 8,50 p.p.
Rijkgevulde plank met boerenkazen van de Heileuver
met diverse chutney’s en brood

Fondue
* stukjes biefstuk
* mini slavinken
* stukjes kalfsvlees
* stukjes kipfilet
* garnalen
* stukjes zalmfilet
* knoflooksaus, bbqsalsa en cocktailsaus
* groenten
* brood en kruidenboter
* vleessalade
* rauwkost
* vers fruitsalade

Sallandse vleesplank 			
€ 8,50 p.p.
Rijkgevulde plank met gedroogde ham, vlees- en
worstsoorten met diverse chutney’s en brood
Sallandse ‘Jausenteller’ 		
€ 12,50 p.p.
Rijkgevulde plank met o.a. vlees, boerenkazen,
worstsoorten en gerookte zalm.
Geserveerd met brood en chutneys
De planken zijn vanaf 2 personen te bestellen!

€ 24,95 p.p.
€ 14,50 p.p.

Indien gewenst kunnen wij de fondue voor u
aanpassen in alléén vlees, vis of vegetarisch.
U heeft de keuze uit plantaardige olie
of kruidige bouillon

Bestellen kan telefonisch op 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com

(V) = vegetarisch

P U U R ,
E E R L I JK &
LO KA A L

Volwassenen 				
Kinderen t/m 10 jaar 			

Doorgeeftijden: Ontbijt: voorgaande dag • Lunch / borrel: voor 12.00 uur • Fondue: voor 15.00 uur • Dinner: voor 16.00 uur

D I N N ERSE RVICE

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 19.30 uur bij u in de woning.

Runderentrecote 			
€ 22,50
met kruidenboter, groenten, aardappelgratin en frisse salade

S O EP EN

geserveerd met brood en boter
Tomatensoep (V) 			
Paddenstoelensoep (V) 		
Courgette-kerriesoep (V) 		

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

M AALT I JDSALADE S

Maaltijdsalade met geitenkaas,
€ 15,00
honing en walnoten. met brood en boter (V)
Maaltijdsalade met rundercarpaccio, € 15,00
oude boerenkaas, pijnboompitjes en tomaatjes.
Met brood en boter
Maaltijdsalade met zalm en gamba’s € 15,00
met brood en boter

P I Z Z A

€ 17,50

Spareribs 				€ 20,00
BBQsaus, knoflooksaus, frisse salade en frieten
Sallandse varkensschnitzel 		
€ 19,50
met champignons, ui, spek, frisse salade en frieten
Zeeuwse mosselen 			
gekookt in room, bier en kruiden
met een frisse salade en frieten

€ 22,50

Tournedos 				€ 28,50
met pepersaus, groenten, aardappelgratin en frisse salade
Noorse zalm 				
€ 21,50
met lintpasta, groenten, kerstomaatjes en dragonsaus
Rode bietenrisotto (V) 			
€ 18,50
met knolselderij, rucola en groentenchips
Japanse noedels 			
€ 16,50
met kip, shitake, komkommer, sojasaus en zeewierchips
Kinderbox - inclusief verrassing
€ 9,50
keuze uit: kroket - frikandel - kipnuggets
met frietjes, mayonaise en appelmoes

D E SSE RTS

&

G E B A K

Chocolademousse met roodfruit
Limoncellotaartje met slagroom
Cheesecake met bosbessencompote
Appelgebak met slagroom 		

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 3,75

Bestellen kan telefonisch op 0572 - 33 00 05 of per mail naar receptie@hofvansalland.com

(V) = vegetarisch

Margherita 				€ 11,00
Tomatensaus en kaas
Parma 				
€ 14,00
Parmaham, tomaat, mozzarella
Tonno 				€ 14,00
Tonijn, ui, kappertjes en kaas

Saté van varkenshaas 			
met satésaus, atjar, gebakken uien,
banaanchips en frieten

Doorgeeftijden: Ontbijt: voorgaande dag • Lunch / borrel: voor 12.00 uur • Fondue: voor 15.00 uur • Dinner: voor 16.00 uur

P R O EVER IJ
HA Z EL A ER

VAN

DE

Een smaakvolle proeverij van warme en koude
gerechten uit het seizoen. Laat u verrassen tijdens deze
proeverij!
Wij bezorgen de proeverij bij u in uw villa in gangen!
Om 18.00 uur het voorgerecht, vervolgens om 19.00
uur het hoofdgerecht met eventueel een dessert!
2 gangen Proeverij € 37,50 p.p.
3 gangen Proeverij € 42,50 p.p.
Graag maken wij uw proeverij compleet met een
bijpassend wijnarrangement

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 • Lunch / borrel: voor 12.00 uur • Fondue: voor 15.00 uur • Dinner: voor 16.00 uur

