
WINTERKAART



EEN GOED BEGIN 
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 

 Appeltaart ............................. 3,50 
 Sweet vegan ambachtelijke 
vegan & glutenvrije taart ......... 5,00 

      Taart van de week .................. 4,50  
 
+ slagroom ............................... 0,50 

HEB JE EEN ALLERGIE  
OF VERZOEK?  
LAAT HET ONS WETEN! 

VOOR DE MIDDAG – met meergranen- of maisbol
  Citroen-munthummus met avocado & salade ......................................  7,00  
Pittige kip met zoetzure komkommer  ...................................................  7,50  
Hertenham met rode ui-cranberrycompote & gebrande hazelnoot  ........  8,50 
Rundercarpaccio met pijnboompitten, kappertjes, rode ui,  
Parmezaanse kaas & truffelmayonaise ...................................................... 9,50 

CAMPING LUNCHSPECIALS 
  Broodje bos broodje gebakken paddenstoelen, Parmezaanse kaas,  
rucola & pijnboompitten .................................................................. 8,00 
Hengelaar makreelrilette met kappertjes & komkommerlinten.... 8,50  
Kamperen bij de boer boerenomelet met champignons,  
geraspte kaas & kip .........................................................................  9,50  
Campingburger runderhamburger op een briochebol 
met jonge kaas, tomaat, ui, zwarte knoflookmayonaise & friet ....  15,00

WARME LUNCHGERECHTEN – met licht of donker landbrood 
Uitsmijter….............................................................................................  8,00  
 - per toevoeging ham/kaas/spek ..............................................................  0,50 
Rundvleeskroketten met Franse mosterd ............................................  8,50 
 Groentekroketten met Franse mosterd ................................................  8,00  
  12 uurtje met ham & kaas, rundvleeskroket &  
soepje naar keuze ..................................................................................... 11,00  
Luxe tosti ham met taleggio, tomaat, rode ui &  
honing-mosterdmayonaise ......................................................................... 6,50 
Luxe tosti kip met taleggio, rode ui, tomaat &  
honing-mosterdmayonaise ......................................................................... 7,50 
Verse tomatensoep met ballen & landbrood .........................................  5,00 

      Dagsoep ..................................................................................................  5,00

KIDS LUNCH 
  Boterham met pindakaas jam, hagelslag of Nutella ................................  2,00 
Gegrilde tosti ham en/of kaas ................................................................. 3,00  
Rundvlees- of groentekroket op een zacht bolletje  ...........................  3,50

MAALTIJDSALADES – lunch en diner 
  Vegan Buddha Bowl  
met parelgort, avocado, gegrilde groenten, noten & hummus ..................  10,50  
Caesar Salad  
van little gem met bacon, ei & ansjovis .................................................... 11,50  
Gerookte makreelsalade  
met radijs, biet & French dressing ............................................................  11,50

LUNCHWINTERKAART



BIJGERECHTEN 
Schaaltje friet ............................  2,50 
Schaaltje zoete aardappelfriet ...  3,00 
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.
Kijk op het krijtbord of vraag de 
bediening naar de hap van de dag.

  VEGETARISCH, OF KAN 
VEGETARISCH BEREID WORDEN

   HALF HOOFDGERECHT MOGELIJK
     ZIE KRIJTBORD

VOORGERECHTEN 
  Landbrood met aioli huisgemaakte tapenade & kruidenboter .................. 4,50  
Verse tomatensoep met ballen & landbrood .......................................... 5,00 

       Dagsoep ................................................................................................... 5,00 
Vis-trio van makreelrilette, zalmtartaar & garnalencocktail ..................... 8,50  
Rundercarpaccio met pijnboompitten, kappertjes,  
Parmezaanse kaas & truffelmayonaise ...................................................... 8,50 
  Gevulde Portobello met taleggio & walnoot balsamico-stroop .............. 8,00   

CAMPING KLASSIEKERS
  Belgisch kaasfonduefeest van 3 Belgische kazen met rauwe  
groenten & landbrood  ..............................................................................  15,00  
Campingburger runderhamburger op een briochebol met jonge  
kaas, tomaat, ui, zwarte knoflookmayonaise & friet ...........................   15,00
  Vegan Black Bean Burger met groenten, veganmayonaise & friet ....  15,00  
Kippendijen-saté met kroepoek, gefrituurde uitjes,  
zoet-zure komkommer & pindasaus & friet ........................................   15,00 
  Vegan pompoencurry met kikkererwten, basmatirijst,  
pappadum & mangochutney  ...............................................................   15,00 

CAMPING DINERSPECIALS
Wildstoofpotje met een stoofpeertje & aardappelpuree ............   15,00 
Piemontse visschotel met kabeljauw, saffraanrijst,  
kaassaus & salade  .............................................................................  21,00 
Flat iron steak met truffelboter,  
gemengde paddestoelen & friet .........................................................  21,00  
  Huisgemaakte hartige taart met gekarameliseerde 
knoflook, walnotenpesto & salade .....................................................  15,00 

VOOR DE KIDS 
Verse tomatensoep met ballen & landbrood .......................................... 5,00 

      Dagsoep ................................................................................................... 5,00
Half hoofdgerecht zie  ........................................................................ 8,50 
  Verse pasta met tomatensaus & Parmezaanse kaas ............................. 8,00  
Snack naar keuze met groenten, frietjes & huisgemaakte appelmoes .... 5,00

TOETJES 
Hangop met een stoofpeertje en krokante ontbijtkoek ............................ 5,50 
Ganspoort ijscoupe ................................................................................ 5,50 

       Taart van de week met een bolletje ijs .................................................. 5,50  
Wafel geserveerd met warm seizoensfruit & vanille-ijs .......................... 6,50  
Kinderijsje een bolletje schepijs of een ijsje uit de vriezer .................. v.a. 1,00

DINER WINTERKAART



VOOR BIJ DE BORREL – de hele dag
 Landbrood met 3 verschillende dips  ...................................................... 4,50 
 Spaanse gemarineerde olijven ................................................................ 3,00 
 Kaasplankje met 4 soorten kaas, appelstroop, vijgenbrood & druiven  ...  10,00 
 Loaded fries met Parmezaanse kaas, truffelmayo & zwarte peper ............ 5,00 
 Groente crudité met rauwe groenten & dip ........................................... 5,00 
  Nacho’s vegan met zwarte bonendip & guacamole ............................... 7,50  
Nacho cheese met Mexicaans gekruid gehakt, crema & guacamole ..... 9,50  
Borrelplank voor 2 personen met landbrood & dips, olijven, kaas,  
groente crudité, salamino’s & nacho’s  ....................................................  15,00  
Chicken wings - 6 stuks ......................................................................... 6,50  
Bitterballen - 8 stuks  .............................................................................. 5,00 
 Kaassoufflé’s - 8 stuks  ........................................................................... 5,00  
  Vega loempias - 8 stuks ......................................................................... 5,00  
Kipnuggets - 8 stuks ............................................................................... 5,00 
Mix van verschillende snacks - 12 stuks .................................................. 8,50

RESERVEER JE RUIMTE
Bruut brainstormen of 
ontspannen overleggen? 
Met compleet verzorgde 
catering óf alleen een flip-
over. 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.ganspoort.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

Camping Ganspoort
Helling 87
3523 CB Utrecht
030-2006186
hallo@ganspoort.nl

11-11-2019

BORRELVERGADEREN


