VERGADEREN

RESERVEER JE RUIMTE

BORREL

VOOR BIJ DE BORREL – de hele dag

Landbrood met kruidenboter ................................................................... 4,50
Spaanse gemarineerde olijven................................................................. 3,00
Loaded fries met Parmezaanse kaas, truffelmayo & zwarte peper............. 5,00
Crudité van rauwe groenten met dip........................................................ 5,00
N
 acho’s uit de oven met Pico de Gallo, guacamole,
kaas & crème fraîche.................................................................................. 7,00
Borrelplank voor 2 personen met landbrood, dips, olijven, kaas,
crudité, gedroogde worst & notenmix ..................................................... 15,00
Bitterballen - 8/16/24 stuks ................................................ 6,00/11,00/16,00
Kaassoufflé’s - 8 stuks ............................................................................ 5,00
V
 egan loempia’s - 10 stuks..................................................................... 5,00
Kipnuggets - 8 stuks................................................................................ 5,00
Mix van verschillende snacks - 12 stuks .................................................. 8,50

Bruut brainstormen of
ontspannen overleggen?
Met compleet verzorgde
catering óf alleen een flipover. Met z’n tweeën of het
hele team. Het kan allemaal
in de vergaderruimtes van de
Camping. Goed bereikbaar per
trein, bus, boot, fiets of auto en
ruimte genoeg voor 60 personen.
Vraag naar de mogelijkheden
of kijk op
www.campingganspoort.nl

MIS NIKS
Wil je de volgende Camping
Bingo echt niet missen? Of ben
je steeds nét te laat met inschrijven
voor de Pubquiz? Volg dan onze
social media en mis niks van het
leven op de camping.
CampingGanspoort
@Campingganspoort
campingganspoort.nl

LENTEKAART

Gratis WiFi: welkomhier

Camping Ganspoort
Helling 87
3523 CB Utrecht
030-2006186
hallo@ganspoort.nl
Openingstijden
Ma t/m vrij vanaf 08.30 uur
Za & zo vanaf 09.30 uur

365

DAGEN PER
JAAR OPEN!

22-04-2021

LUNCH

LENTEKAART

11:45 tot 16:30 uur *

ONTBIJT tot 12:00 uur
Yoghurt met granola, honing
& seizoensfruit................................ 4,50
Roombotercroissant
met jam & boter.............................. 3,50
Pancakes met brandy butter,
maple syrup & seizoensfruit........... 5,00
Scrambled eggs met toast............. 5,00

VOOR BIJ DE KOFFIE

 ppeltaart.............................. 3,50
A
Sweet vegan ambachtelijke
vegan taart............................... 5,00
Taart van de week................... 4,50
	

+ slagroom................................ 0,50
HEB JE EEN ALLERGIE
OF VERZOEK?
LAAT HET ONS WETEN!

BROODJE CAMPING – keuze uit een mais- of meergranenbol
Vlees venkelsalami, chorizo, pecorino kaas, tomaat, sla,
kalamata mayonaise en een gepekeld pepertje........................................... 9,25
V
 egan muhammara, gepekelde groenten en notenmix............................. 8,00
V
 ega halloumi, kalamata mayonaise, tomaat, sla, komkommer,
en een gepekeld pepertje............................................................................ 8,50
Broodje(s) van de week vraag een van onze medewerkers of
check de krijtborden............................................................................ DAGPRIJS

WARME LUNCHGERECHTEN – op 2 sneden bruin of wit landbrood

Uitsmijters…............................................................................................ 8,00
- per toevoeging ham/kaas/spek............................................................... 0,50
Rundvleeskroketten met Franse mosterd............................................. 8,50
Groentekroketten met Franse mosterd.................................................. 8,00
Camping Burger met Cheddar, tomaat, zwarte knoflook
mayonaise, bacon chutney, frites & huisgemaakte koolsalade.................. 16,50
1
 2 uurtje met ham & kaas, rundvleeskroket & soepje naar keuze........... 11,00
Luxe tosti vega geitenkaas en portobello geserveerd met
een frisse bonensalade................................................................................ 8,00
Luxe tosti Taleggio en chorizo geserveerd met een frisse bonensalade.... 8,50
Worstenbroodje (ook vegan verkrijgbaar)........................................................3,00
Saucijzenbroodje..................................................................................................2,75
V
 erse tomatensoep met ballen & landbrood.......................................... 5,00
Dagsoep ............................................................................................... 5,00

KIDS LUNCH

2,00
Gegrilde tosti ham en/of kaas.................................................................. 3,00
V
 egan tosti vegan kaas & tomatensalsa................................................. 3,00
Rundvlees- of groentekroket op een zacht bolletje ............................ 3,50
Boterham met pindakaas, jam, hagelslag of Nutella................................

MAALTIJDSALADES – lunch en diner
B
 uddha Bowl tabouleh, avocado,muhammara, gemengde noten
en gepekelde lentegroenten........................................................................ 9,00
S
 pinaziesalade gemarineerde brie, gemengde noten en lavendeldressing. 10,50

DINER

LENTEKAART

v.a. 17:00 uur *

VOORGERECHTEN

3,50
5,00
5,00
Tonijnfilet paprika-hibiscus coulis, zwarte olijf, gerookte amandel........... 9,50
Gepaneerde halloumi met tabouleh en labneh....................................... 9,00
P
 armaham met gemarineerde meloen...................................................... 8,50
L
 andbrood met kruidenboter....................................................................
V
 erse tomatensoep met ballen & landbrood...........................................
 agsoep ................................................................................................
D

CAMPING KLASSIEKERS

16,50
Kaasfondue met knapperige groenten & landbrood...........................
Optie: voeg grove Dijon mosterd of blauwe kaas toe voor
een andere smaaksensatie!....................................................................................1,00
Camping Burger met Cheddar, tomaat en bacon chutney
met frites & huisgemaakte koolsalade................................................. 16,50
V
 egan Camping Burger met vegan kaas, relish, tomaat, augurk,
ui, vegan mayo, frites & een frisse bonensalade....................................... 16,50
Kipsaté met kroepoek, gefrituurde uitjes,
zoetzure groenten, pindasaus & frites.................................................. 16,50

BIJGERECHTEN

Schaaltje frites........................... 3,00
Schaaltje zoete aardappelfrites... 3,50
Loaded fries met Parmezaanse
kaas, truffelmayo & zwarte peper..... 5,00
Schaaltje salade......................... 2,50
Huisgemaakte appelmoes........ 1,50

DAGHAPPEN
Naast ons vaste menu hebben we altijd
een wisselende daghap en een burger
van de week.
Kijk op het krijtbord of vraag de
bediening naar de hap van de dag.

	VEGETARISCH, OF KAN
VEGETARISCH BEREID WORDEN
	VEGAN, OF KAN VEGAN BEREID
WORDEN
HALF HOOFDGERECHT MOGELIJK
ZIE KRIJTBORD

CAMPING DINERSPECIALS
Zeewolf filet met een krokante chorizo korst, citroen-kappertjes
boter geserveerd met gebakken aardappelen en seizoensgroenten....... 21,00
Vegan roti aardappel, knolselderij, tofu en kousenband
geserveerd met een rotiplaat................................................................. 18,00
Camping steak met seizoensgroenten, frites en keuze uit 3
verschillende sauzen (kruidenboter/Camping jus/gorgonzolasaus)....... 19,50

VOOR DE KIDS

Verse tomatensoep met ballen & landbrood........................................... 5,00
Dagsoep ................................................................................................ 5,00
Half hoofdgerecht zie ......................................................................... 9,00
Verse pasta met tomatensaus & Parmezaanse kaas.............................. 9,00
Snack naar keuze met groenten, huisgemaakte appelmoes & frietjes..... 7,00

DESSERTS

Kaffir crème brûlée geserveerd met citroensorbet................................ 8,00
Aardbeien Romanov gemarineerde aardbeien, slagroom, wodka,
meringue..................................................................................................... 8,50
Chocolade brownie geserveerd met gezouten karamelsaus,
vanille-ijs en slagroom.................................................................................5,50
	Taart van de week met een bolletje ijs................................................... 5,50
Kinderijsje een bolletje schepijs of een ijsje uit de vriezer................... v.a. 0,75

Vraag de bediening naar eventuele
aangepaste tijden.

*

