
WAT LEUK 
DAT JE 
ER BENT!

Ruimzichtlaan 150, 7001 KG Doetinchem
T: 0314 - 320 680
info@hotelvillaruimzicht.nl     www.hotelvillaruimzicht.nl

Badweg 4, 7102 EG Winterswijk
T. 0543 - 769 037
www.slww.nl     info@slww.nl

Waterstraat 28, Doetinchem
T. 0314 - 210 005
www.levfoodbar.com      info@levfoodbar.com

ONTBIJTJES
Zelfs als je niet bij ons hebt geslapen is een live cooking ontbijt in onze 
kookstudio een heerlijk begin van je dag. Het kookeiland staat gevuld 
met o.a. versgebakken broden, zuivel uit Geesteren en jam uit Groenlo. 
De ontbijtdames zijn er ook en koken, klutsen, bakken of pocheren je 
eitje met liefde!
   
17.5 p.p. inclusief koffie, thee en jus

ma - vr 7.00-10.00 uur
za & zo 7.00-11.00 uur 

MMM.. PATISSERIE OM VAN TE SMULLEN 

Huisgemaakte lekkernijen bereid door onze eigen chef 
patisserie. Heerlijk bij de koffie of gewoon 
tussendoor omdat je er zin in hebt. Kom eens kijken in onze 
vitrine en verwen jezelf met een huisgemaakte lekkernij.
 

SAMEN GENIETEN
HIGH TEA
Heerlijke genieten van hartige gerechtjes 
uit de Achterhoek, zoete lekkernijen 
uit eigen patisserie met heerlijke verse thee 
van Fleur de Café. 
                                      25,- P.P.

HIGH WINE
Genieten van 4 heerlijke gerechten om te delen met een 
passend glas witte wijn en een glas rode wijn. Ontvangst 
met een sprankelend aperitief.   

29.5 P.P.

        Extra! Dessert om te delen, met een glas dessertwijn
8.5 P.P.

Kernwaarden waaraan wij als Villa Ruimzicht, Strandlodge 
en LEV Foodbar veel waarde hechten. 

We zijn trots op onze streek en werken onder het motto
‘think global, eat local’.  Op z’n Achterhoeks dus, maar wel 

met een wereldse knipoog! Laat je verrassen door 
onze lekkere gerechten en gastvrije bediening.

BORREL BITES
CHARCUTERIE
Achterhoekse charcuterie | Huisgemaakte pickles  
Brood en dips  17.5

KAASPLANKJE 
Assortiment Hollandse kaas | Huisgemaakte jam | Notenbrood 12.5

BOERENBROOD 
Runder smalt met appel en sjalot | Tuinkers crème  
Brassica olie | Hummus  6.5

BITTERBALLEN 
Bitterballen van Evers | Mosterd 7.5

GARNALEN KROKETJES | Citroen mayonaise 7.5

KAAS STICKS | Kerrie mayonaise  7.5

GROENTENLOEMPIA’S | Gebakken ui mayonaise  7.5

BIETENBALLEN | Mosterdmayonaise  7.5

HUISGEMAAKTE FALAFEL | Hummus  7.5

BOERENKAZEN | Mosterd   7.5 

EEN KEER ZELF DE CHEF ZIJN?
In de Villa organiseren we zeker 4 keer per jaar 
een Masterclass Kookworkshop. Kijk voor meer 
info en de data op www.hotelvillaruimzicht.nl 
of stuur een mail naar: 
sales@hotelvillaruimzicht.nl
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