
Dinerkaart

Met liefde 
voor de regio

keuken open tot 21.00

DIT IS PUUR
PUUR staat voor gastronomische topkwaliteit. Pure smaken. 

Pure ingrediënten. Puur genieten. Geen standaardhappen, 

maar verfi jnde en met zorg samengestelde gerechten.

We werken samen met topleveranciers; het liefst uit 

de directe omgeving. Biologische producten hebben de 

voorkeur, want die hebben meer smaak en zijn beter voor 
het milieu. Ons biologische vlees komt bijvoorbeeld van 
Farm Fields, een boerderij/slagerij uit Wekerom. Hier 
hebben de dieren een goed leven gehad. Het vlees heeft het 
Verantwoord Boeren-keurmerk met 4 sterren (dierenwelzijn, 
herkomst, milieu en kringloop) en is ook nog eens een erkend 

streekproduct.



Kids
Kinderhamburger met appelmoes en frietjes

Pannenkoek met smarties om zelf te versieren

Pasta bolognaise         

Frietjes en appelmoes met kipnuggets, frikandel of 
kaassouffl é

Voorgerechten

Rundercarpaccio 
Flinterdun gesneden Farm Fields kalfsvlees met pesto, 

pijnboompitjes, minitomaatjes, kaas, salad pea cress 

en mosterdmayonaise                        

Gerookte zalm met een bonbon 
van tonijnmousse
Zalm geserveerd met tonijn, kappertjes, radijs, rode ui, 

wasabimayonaise en wasabicracker

Bietencarpaccio & Wrap
Bieten in plakjes en een wrap met heksenkaas, rucola, 

bietenstroop en croutons 

Geroosterde knolselderij
Geroosterde knolselderij uit de oven, groente 

linten, crème van geroosterde knolselderij met 

mieriksworteldressing en groentechips  

Soep van de dag
Soep geserveerd met oerbrood

Champignons  
Door bierbeslag gehaalde champignons, geserveerd 

in een heerlijke warme knofl ooksaus, peterselie en een 
broodje

Gamba’s 
6 Gebakken gamba’s met aioli en wokgroente, 

geserveerd met een broodje

Maaltijdsalades

Carpaccio  
Salade met carpaccio van Farm Fields kalfsvlees, 

pesto, pijnboompitjes, kaas, minitomaatjes en 

mosterdmayonaise

Geitenkaas  
Salade met geitenkaas, walnoten, rozijnenchutney en 

croutons

Gerookte zalm
Salade met gerookte zalm, tonijn, kappertjes, radijs, 

rode ui en wasabimayonaise
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Hoofdgerechten

Vis van de dag
Heerlijke verse vis geserveerd met garnituur 

   

Kalfssukade
Zacht gegaarde Farm Fields kalfssukade, jus, 

pastinaakcrème en gebakken uitjes                    

Schnitzel 
Kalfsschnitzel op eigen wijze, met spek, ui en 

champignons, geserveerd met een heerlijke kalfsjus

Rib Roast voor 2 personen 
Mals ribstuk zonder bot, puur vlees 

Beer Can Chicken 
Halve kip uit de oven, met bier en verse kruiden bereid        

Biefstuk 
Farm Fields runderbiefstuk van de haas geserveerd  

met een boerenkruidenboter

  

Short ribs 
Farm Fields kalfsribben geserveerd met coleslaw

Notenterrine
Met bietensaus, rucola, en aardse groente  

Veluwse boerenhamburger 
Runderburger van 180 gram geserveerd op een 

briochebroodje, cheddarkaas, sla, augurk, tomaat en 

ui, ketchup en mayonaise. Grote trek? Voor € 6,- meer 

krijgt u een dubbele burger!

Desserts
Chocolade lavacake 
Warm geserveerd met een bol vanille-ijs

Goed gevuld 
Bastognekoek, mascarpone, rood fruit, slagroom en 

chocolade

IJscoupe
3 bollen overheerlijk vanille-ijs met heerlijk vers fruit 

en slagroom 

Dame blanche
Vanille-ijs, warme chocolade, slagroom

Kinderijsje 
Een uniek ijsbakje om mee te nemen, gevuld met 

vanille-ijs 

BROODPLANK DIVERSE BROODJES 
MET 3 SMEERSELS €

Hoofdgerechten worden geserveerd met groente en Rosevalaardappeltjes

Salades worden geserveerd met brood en boter 
specialiteit
Vegatarisch
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