Eetcafé het Schilderij,
Een uniek horecabedrijf aan de zuidoost Veluwezoom. Een karakteristiek schilderachtig
eetcafé waar het goed en gemoedelijk toeven is! Met tal van mogelijkheden voor
groepen tot 40 personen. Twee prachtige van elkaar afgelegen tuinterrassen geven u de
mogelijkheid voor de nodige privacy. Dit gezellige eetcafé zorgt op maat voor uw diners,
barbecues, koude en warme buffetten, of welke wensen u maar heeft.
De ligging aan de rand van de uitgestrekte bossen is zeer uniek. Op plus minus tien
minuten loopafstand vindt u de Gelderse IJssel. Kortom we zijn een bedrijf dat het u
naar de zin wil maken; vriendelijk, gastvrij en kinderen zijn van harte welkom.
Ruime parkeergelegenheid, openbaar vervoer (trein of bus) op maar 3 minuten afstand.

Nieuw;

gerechten

Onze Mibrasa is een elegante combi van grill en oven in één apparaat, waar uitsluitend
alleen op houtskool wordt gegrild. De temperatuur in de houtskooloven varieert van
270°C - 400°C. De mogelijkheden met deze Mibrasa zijn niet in één woord te
beschrijven. Grillen, bakken, stoven en roken met aandacht voor bereiding en kwaliteit.
De hoogwaardige houtskool die wij gebruiken zorgt voor een unieke smaak, geur en
textuur. Alle vlees, vis en groenten blijven sappig en mals met herkenbare smaken.

‘’Heeft u een allergie? Meld het ons.’’

KLEINE KAART (tot 16:00 uur)
Tosti ham/kaas
Tosti kaas/tomaat
Tosti zalm/brie

3,75
3,95
5,75

Stokbrood ham/kaas
Stokbrood gezond
Stokbrood carpaccio

5,75
7,95
11,25

Uitsmijter ham/kaas
Nachos met roomkaas, maïs, guacamole en cheddar kaas

8,95
8,95

Tomatensoep
Uiensoep
Doesburgse mosterdsoep met prei en ham blokjes

5,95
6,25
6,50

2 kroketten met brood
2 frikandellen met friet
2 kroketten met friet

7,75
8,25
8,25

Puntzak friet
Bitterballen
Frituur variatie

3,65
8,75
9,25

KOUDE VOORGERECHTEN
Oerbrood met kruidenboter en tapenade
Nachos met roomkaas, maïs, guacamole en cheddar kaas
Carpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffeldressing

6,95
8,95
11,25

Salade met geitenkaas, olijven en zon gedroogde tomaten
Salade van diverse soorten vis met dillesaus

9,95
10,95

De salades zijn ook als maaltijdsalade te bestellen
WARME VOORGERECHTEN

Tomatensoep
Uiensoep
Doesburgse mosterdsoep met prei en hamblokjes
Champignons in tuinkruidensaus, gegratineerd met kaas

5,95
6,25
6,50
8,95

HOOFDGERECHTEN
Black Angus burger op tortillachips met spek, tomaten en cheddar kaas
Huisgemarineerde spareribs met heerlijke knoflooksaus
medium
Huisgemarineerde spareribs met heerlijke knoflooksaus
large
Saté van de haas
Varkenshaas met champignonroomsaus
Schnitzel met champignonroomsaus
Schnitzel stroganoffsaus
Kogelbiefstuk gegratineerd met brie, honing-tijmsaus en pijnboompitten
Steak “Renegade” (350 gram)

18,95
19,95
24,50
19,95
19,95
20,95
20,95
24,95
27,50

Zalmfilet op cederhout gerookt met dille mosterd dressing

25,75

Grote champignons met knoflookroom afgegratineerd met brie, noten en honing

18,95

Deze hoofdgerechten worden geserveerd met verse salade, gebakken aardappels of friet naar keuze.

.

Houd rekening met elkaar!

De volgende sauzen en garnituren kunnen worden bijbesteld:
Koude sauzen:
Warme sauzen:

Extra garnituur:

knoflooksaus
pepersaus
honing-tijmsaus
satésaus
stroganoffsaus
champignonsaus
gebakken uien
gebakken champignons

2,50
2,25
2,25
2,65
2,65
2,65
1,95
2,95

KINDERMENU
Kroket met friet
Frikadel met friet
Kipnuggets met friet
Spareribs

6,95
6,95
6,95
10,95
NAGERECHTEN

Kinderijsje
Hemelse modder
Vanille-ijs met chocoladesaus
Karamelijs met kletskoppen
Aardbeien roomijs

3,95
6,95
6,95
6,95
6,95
DIGESTIEVEN

Thee (diverse smaken)
Verse muntthee
Koffie
Espresso
Koffie “loodvrij”
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Koffie à la Daphne
Irish coffee (met whisky)
French coffee (met cointreau)
Dom coffee (met dom benedictine)
Spanish coffee (met cuarenta y tres)
Koffie “het Schilderij” (met tia maria en cointreau)

2,30
3,25
2,40
2,40
2,60
2,70
2,95
3,25
6,00
6,75
6,75
6,75
6,75
7,25

WIJNKAART
WITTE WIJNEN
Sauvignon Blanc (Chiloé)
Deze op en top Chileense sauvignon blanc wijn heeft een mooie
heldere kleur met een bouquet van tropisch fruit, citrus en grapefruit
die de zuren en smaak heerlijk in balans houdt.
Heerlijk bij kip en vleesgerechten.
Sutton Hill
Een levendige en volle chardonnay uit Zuidoost Australië, met aroma’s
van meloen, perzik, bananen en een delicate houtsmaak en vanille.
FS Gruner Veltliner
Deze heerlijke tintelfrisse gruner veltliner is wat licht van kleur met een
opwekkende, zuivere geur, waarin appel, peer en citrus naar voren
komen. Aangevuld door het karakteristieke pepertje wordt deze wat
fruitig van smaak, lekker bij wit vlees, schnitzel of een lichte vis.
Artimone (Grillo)
Deze Italiaanse grillo van Artimone gelegen op het eiland Sicilië heeft
een kenmerkende geur van exotisch fruit en ontwikkelt zich in
krachtige en rijke aroma’s van rijpe perzik en peer met tonen van
amandelen en honing. Heerlijk bij lichtere gerechten zoals salades, vis,
groenten en vegetarische gerechten.
Moezel
Lichtgeel van kleur met een groene zweem. De geur is licht exotisch,
elegant en fruitig. Heeft een licht zoete smaak en een verfrissende
afdronk. Goed gekoeld is dit een Duitse wijn die de meerderheid van
zoete wijnliefhebbers lekker zal vinden.

Glas

Fles

4,30

22,00

4,50

22,50

4,70

23,50

4,60

22,95

4,00

19,50

RODE WIJNEN
Negroamaro (Campo di Marzo)
Deze Italiaanse negroamaro wijn komt uit de streek Puglia, gelegen in
een gebied aan de oostkant en in de hak van de laars van Italië. Deze
wijn wordt vervaardigd door de donkere negroamaro druif en heeft de
aroma’s van vanille, rijpe kersen, gebrande krenten en tabak.
Cabernet Sauvignon (Chiloé)
Een op en top Chileense cabernet sauvignon uit de ‘Nieuwe Wereld’ is
een wijn die niet in eikenhouten vaten wordt gerijpt. Het is een
romige, ronde wijn met een uitgesproken cassis aroma en een kruidige
soepele afdronk. Heerlijk bij gegrild vlees of pasta’s met vlees.
Malbec (Finca La Linda)
Deze krachtige Argentijnse wijn komt uit de streek Mendoza en heeft
een intens rode kleur en aroma’s van kersen en kruiden. Bij Finca La
Linda Malbec ontwaart men evenwichtige tannines verkregen door drie
maanden rijping op Amerikaanse eiken vaten.

Glas

Fles

4,50

22,50

4,25

21,50

4,90

24,95

4,40

22,50

4,40

22,50

ROSÉ
Grenache Rosé (L’impossible)
Deze lichtroze rosé, met in een bouquet en smaak van rode vruchtjes
als aardbeien en kruidige impressies heeft een wat droge smaak. De
grenache is een zeer mediterrane druif en groeit voornamelijk rond het
westelijke deel van de Middellandse zee in de percelen van de
Languedoc.
Merlot Rosé (Chiloé)
Deze frisse en intense halfzoete rosé heeft een fruitige expressie waarbij
frambozen, aardbeien en kersen de boventoon voeren. De lichte zoete
bloemige touch zorgt voor een frisse afdronk. Een heerlijke frisse wijn
die goed past bij de borrel of gegrilde vis. De wijngaard ligt in de
Loncomilla valley op het gelijknamige eiland Chiloé in Chili.

Tevens bieden wij U de mogelijkheid om voor groepen te reserveren
voor goed verzorgde:

* Barbecues
* Speciale keuze menu’s
* Take Away menu’s
* Recepties
* Feestavonden

Kortom: Wij verzorgen voor U, op een schilderachtige manier, een
fantastische avond.

Eetcafé het Schilderij
Harderwijkerweg 3
6952 AB Dieren
0313 413772
info@schilderij.net
www.schilderij.net

Wificode: Hoe heet de kroeg

