
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 | gedroogde ham  
brood en dips  17.5

KAASPLANKJE 
Assortiment Hollandse kaas | huisgemaakte jam | notenbrood 12.5

BOERENBROOD 
BBQ wortel dip | tuinkers crème | boeren roomboter | 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



acht gerechtjes uit onze keuken
om te delen.  
Vanaf 2 personen te bestellen.

De bites gerechten zijn ter grootte van een tussengerecht. 
Lekker voor jezelf, maar leuker om te delen. 

BOERENBROOD
BBQ wortel dip | tuinkers crème | boeren roomboter | hummus 6.5

CHARCUTERIE PLANKJE 
Achterhoekse charcuterie | gedroogde ham | brood en dips 17.5

FLAMMKUCHEN
Crème fraîche | pulled pork | droge worst van ‘t Sandershof 10.5

OESTERS (3 stuks) 
Zeeuwse creuses nr.3 met dutch gin en peper 8.5

SALADE RUNDERTONG
Suikersla | mayo van tuinkers | dressing van cornichon 12.5

QUESADILLA GEITENKAAS  10.5
Raapsteel | hangop | limoenmayo 

TARTAAR VAN RUND 12.5
Picalilly sorbet | BBQ uitjes | zoetzure groenten   

AARDAPPEL PREI SOEP (indien gewenst) 
Rookspek van Sandershof | verse prei 8.5

WITTE UIEN SOEP  (indien gewenst)  
Gemarineerde uitjes | hollandse garnalen 8.5

GEROOKTE STEUR 
Soja dressing | BBQ uitje | tuinkers crème   13.5 

GECONFIJTE WINTERPEEN
Kerrie saus | BBQ wortel crème | winterpostelein  14.5

VIS VAN DE DAG
Aardappel schuim | bieslook | uien compote  14.5

GELAKTE EENDENBOUTJES 
Pompoenpitten | sinaasappel | specerijen van Mev  14.5

STICKY RIBS VAN DE OKLAHOMA JOE 
BBQ prei | peterselie  14.5

GECARAMELISEERDE BUIKSPEK 
Bospeen crème | kerrie saus | wortel 14.5

CLUB SANDWICH
Gebakken kip | bacon | mosterd mayonaise | romaine sla
ei | ansjovis  10.5

GEROOKTE ZALM
Yoghurt tuinkers crème | gemarineerde komkommer | radijs 10.5

DUNGESNEDEN RUNDERMUIS
Geroosterde zonnebloempitten | courgette basilicum pesto |
oude kaas van boerderij Daalwiek 10.5

GEBAKKEN EIEREN | ham | kaas | rosbief of alledrie 9.5

EVERS KROKETTEN
2 kroketten met brood naar keuze | mosterd 8.5

TOSTI ZACHTE GEITENKAAS 
Geitenkaas van Brömmels | rucola | rozijnen 8.5

TOSTI CLASSIC | ham | kaas | roomboter 7.5

PULLED PORK SANDWICH
BBQ wortel | kerrie mayo | pulled pork van Sandershof  9.5

BURGER
100% rund van boerderij de Steenoven | pulled pork | brioche 
mosterd mayonaise | pickle | romaine sla | boerenfriet  18.5

SALADES
CAESAR
Suikersla | krokante kip | gekookt ei | ansjovis mayonaise
spek | croutons 14.5

SALADE BLOEMKOOL   
Met geroosterde bloemkool | gerookte amandel | veldsla
ei | kerrie mayo 12.5

Salades worden geserveerd met brood en boter.

PROEF DE 
8ERHOEK LUNCH

16.5
5 heerlijke gerechtjes uit 
de Achterhoek

LEKKER VOOR ERBIJ

DESSERTS

BOERENFRIET | oude kaas en mayonaise          4.5

BLOEMKOOL | | parmezaanse kaas    4.5

ZOETE AARDAPPEL | koolzaad olie   4.5

CHOPPED SALAD | crispy romaine sla | tomaat | rode ui | croutons 
zoetzure bonen | pittige kaas        4.5

LUNCH
van 11.30 tot 17.30 uur

BITES
van 11.30 tot 22.00 uur

39.5 p.p.

2 gangen 27.5 p.p.
3 gangen 35,- p.p. LUNCHMENU

Broden van onze huisbakker Paul Berntsen
(wit, bruin of meergranen) met:

KAASPLANKJE 
Hollandse kazen | notenbrood | gedroogde vruchten 12.5
WITTE CHOCOLADE CHEESECAKE 
Groen appel | sorbet van yoghurt en limoen  8.5 
SABLÈ BRETON
Peren compote | caramel roomijs 8.5

RONDJE BITES

DRY AGE

35,-

Het vlees van onze Dubbeldoel koe van de Steenoven 
is diep gemarmerd en heeft minimaal 28 dagen gerijpt.  
Vraag één van onze collega’s of neem zelf een kijkje in 
onze dry age kast. Vraag naar wat er vandaag in de dry 
age kast hangt! 

Incl. groene asperges, uien créme, 
rode wijn saus en huisgemaakte frieten. 

LEKKER
VOOR JEZELF 

Vanaf 11.30 uur tot 22.00 uur

FISH EN CHIPS
Krokante huisgemaakte friet | tuinkers | limoen 19.5

BURGER
100% rund | pulled pork | brioche | mosterdmayonaise |
augurk | romaine sla | boerenfriet  18.5

DUBBELDOEL STEAK
Gekarameliseerde sjalot | geroosterde asperges | 
boerenfriet | groene salade | port saus   24.5


