
LEKKER THUIS UIT ETEN! 

Nog even en we mogen jullie weer verwelkomen in onze restaurants en op onze terrassen. 
In de tussentijd blijven wij flink bezorgen. Hopelijk ook bij jou! Je kunt via onderstaande links

 bestellen. Deze kaart gaat in vanaf 22 mei 2020. 
www.hotelvillaruimzicht.nl/bestellen

www.levfoodbar.com/bezorgen

3-gangen menu.           22.5
Carpaccio van Black Angus boerderij | 
Pesto | Oude Daalwiek kaas | BBQ artisjok | Rucola     
     
Sticky Ribs | Koolsla | Hasselback aardappel

Brownie van Natasja

voor bij de borrel / snacks.
Borrelplank | Achterhoekse kaasjes | Nagelholt 
Brandt & Levi Goldlabel van Sandershof | Nootjes | 
Gemarineerde uitjes                                                           12.5     

voorgerechten.

Achterhoeks volkoren brood | dips | 
boerenboter                                                                              5.5                        

Flammkuchen | pulled pork | ui | 
droge worst                                                                             14.5                        

Carpaccio | Pesto | Oude Daalwiek kaas | BBQ artisjok 
Rucola                                                                                           14.5     

Steak tartaar | Picalilly | Mosterd | Amsterdamse ui
                                                                                                           14.5                        

Kreeftensoep | Bosui | Gnocchi                                          9.5                        

hoofdgerechten.
Sticky ribs | Coleslaw | Hasselback aardappel | 
Truffel mayo                                                                            14.5     

Burger | Gebakken uien mayo | Pickles | Suikersla
                                                                                                        10.5                        

Hele vis en papillote | Bleekselderij | Venkel | 
Dragon                                                                                 24.5

Bouillabaisse | Klassieke gevulde vissoep |
bosui | croutons                                                                 14.5

sidedishes.
Hasselback aardappel                                                             4.5         

Chopped salad                                                                             4.5         

Krieltjes uit de oven                                                                  4.5         

desserts
Brownie | Pure chocolade | Hazelnoot                                8.5

New York Cheesecake | Blauwe bessen | Oreo             8.5

Zanddeeg taartje | Vlierbloesem hangop |                      8.5
Rabarber compote 

 4 gangen verwen-diner     39.5

Inclusief brood en een flesje wijn.

Laat je verrassen door de lekkerste gerechtjes van 
onze chef! 

                                                              

Gert Smits Groente en Fruit; Vers van het land, direct naar de klant is de slogan. Ferdinand en Anja Groene Schuur; beleving 
bedrijf uit Groessen, alles op het gebied van groente. Dave Wennekes Vis; duurzaam en uit het seizoen.Jan Steverink granen 
uit Silvolde; onze specialist is gestart met het telen van enkele oude graansoorten, zoals spelt en diverse soorten baktarwe. 

Paul Berntsen; onze enige echte duurzame kampioensbakker! Sandershof Braamt; waar de varkens nog gewoon door de 
modder mogen rollen en rustig kunnen opgroeien.

Gazpacho | Zoetzure tomaat | Croutons                         7.5                        onze helden

 


