
zalm uit het vuur
7,50 
zijde zachte zalm. ragfijne venkel, 
bosui, olijf, kappertjes, dille en sesam

geroosterde bloemkool
8,50
met geroosterde hazelnoten, 
gefrituurde kappertjes, kruiden  
en beurre noisette

soep
6,50
lekker na een stevige wandeling 
huisgemaakte soep van het seizoen 
met een stevige snee brood

avondkaart

omdat het lekker is

geniet van de herfst

om te beginnen

risotto vd chef
12,50
paddestoelen, parmezaan en  
olijven 

gepofte pompoen	
16,50
geitenkaas crumble, granaatappel, 
beurre noisette, steranijs, kaneel, 
geroosterde hazelnoten en een 
crunch van salie

rode poon
16,50
fijne zacht zoete smaak van rode 
poon, met creme van knolselderij, 
geroosterde hazelnoot en 
gekarameliseerde sinaasappel

spies van vlees & groenten
13,50
van de grill, gegrilde groenten
en vlees, koolsalade, chef’s groene 
kruidensaus en natuurlijk friet 

gekonfijte eendenbout
16,50
supermalse eend, geroosterde 
herfstgroenten met een jus van 
appelstroop

frietje stoofvlees
10,50
frieten van friethoes, met langzaam 
gegaarde stoofvlees van hollandse 
rund en  knoflooksaus 

chocolade reep
7,50
gevuld met noten, mousse, 
gezouten karamel en gebrande 
marshmallow

stoofperen
7,50
compote van stoofperen,  
crumble en witte chocolade	

welkom bij 
buiten!
we zijn 7 dagen per week 
geopend. maandag & dinsdag 
tot 18:00 woensdag t/m 
zondag tot 21:00, keuken  
sluit half uur eerder.

al onze hoofdgerechten 
worden geserveerd met 
veel groenten en een 
beetje friet.

wist je dat? we extra 
uitpakken voor jouw groep 
in de maanden december 
en januari. vraag naar de 
mogelijkheden!

wil je reserveren voor 
diner? dat vinden we gezellig 
en kan vanaf 17:00 uur.

kidsfrietje
stoofvlees
09,50
frieten van friethoes, langzaam 
gegaarde stoofvlees van hollandse 
rund en knoflooksaus om je 
vingers bij af te likken

buitenburger	
8,00
nederlandse black angus, augurk, 
gesmolten kaas, uiencompote, 
tomaat, onze befaamde buitensaus 
en frieten

risotto vd chef  
9,50
paddestoelen, parmezaan en 
olijven

hollandse boerderij kip
16,50
van het spit, parelcouscous,  
spinazie, pof tomaat en chef’s 
groene kruidensaus

vegetarische herfstschotel
17,50
gegrilde knollen, wortels en penen, 
kool en paddenstoelen

buitenburger
13,50
nederlandse black angus, augurk, 
gesmolten kaas, uiencompote, 
tomaat, onze befaamde buitensaus 
en friet

extra bijbestellen?

- friet van friethoes, zeezout,  
 mayo en ketchup 4,00	

- gepofte aardappel, kruiden  
 en knoflook 4,00 

- geroosterde groenten  
 van het seizoen 4,00


