ZOMERKAART

LUNCH

ZOMERKAART

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

Appeltaart.............................. 3,50
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!

LUNCH – op 2 sneden bruin of wit landbrood

CAMPING LUNCHSPECIALS

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
1
 2 uurtje met ham & kaas, rundvleeskroket & soepje naar keuze.......... 11,00
L
 uxe tosti vega Taleggio, tomaat, huisgemaakte pesto &
een frisse bonensalade................................................................................ 7,50
Luxe tosti pastrami, Taleggio, gekarameliseerde uien
geserveerd met bonensalade...................................................................... 8,25
Verse tomatensoep met ballen & landbrood.......................................... 5,00
Dagsoep ............................................................................................... 5,00

2,00

Gegrilde tosti ham en/of kaas.................................................................. 3,00
V
 egan tosti vegan kaas en tomatensalsa................................................ 3,00
Rundvlees- of groentekroket op een zacht bolletje ............................ 3,50

3,50

Verse tomatensoep met ballen & landbrood........................................... 5,00
Dagsoep ................................................................................................ 5,00
Sardines van de grill, geserveerd met citroen........................................... 9,00
Burrata met verschillende tomatensoorten & huisgemaakte pesto........... 9,00
P
 ulled Duck Bao met gekonfijte eend in hoisinsaus met komkommer,
koriander & rode ui in een gestoomd broodje............................................... 8,50

Kaasfondue met knapperige groenten & landbrood............................... 16,50
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,
zoet-zure komkommer, pindasaus & frites.......................................... 16,50
V
16,50
 egan Dahl Curry van linzen & aubergine met chapati & basmatirijst..

CAMPING DINERSPECIALS

Lamsschenkel in eigen jus met gnocchi, salie & seizoensgroente... 21,00
Hele Forel gevuld met Kalamata olijven, citroen, peterselie,
antiboise & frites................................................................................. 21,00
H
 artige taart met prei, brie, honing & noten met salade.................. 16,50

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

TOETJES

MAALTIJDSALADES – lunch en diner
V
 egan Buddha Bowl Baba Ganoush, linzen, courgette spaghetti,
gemengde noten & avocado......................................................................
Caesar Salad met bacon, ei, ansjovis, croutons & Parmezaanse kaas......
P
 anzanella salade met croutons, kappertjes, tomaat,
burrata & pestodressing.............................................................................

Landbrood met kruidenboter....................................................................

CAMPING KLASSIEKERS

C
 arrot Dog een gemarineerde wortel als hotdog met
augurk, ui, mosterd, ketchup & zoete aardappel frites.......................... 8,00
Krab-mango salade Huisgemaakt en geserveerd met avocado.......... 9,95
B
 oerenomelet rijk gevuld met doperwten, paprika, ui & kaas..............9,50
Camping Burger met Cheddar, tomaat, zwarte knoflook
mayonaise, bacon chutney, frites & huisgemaakte koolsalade............ 16,50

Boterham met pindakaas, jam, hagelslag of Nutella................................

ZOMERKAART

v.a. 17:00 uur

VOORGERECHTEN

B
 aba Ganoush Libanese aubergine spread geserveerd
met Dukkah en salade................................................................................ 8,25
B
 lauwe kaas met gegrilde appel, gemengde noten & waterkers............. 7,50
C
 aprese met tomaat, burrata & huisgemaakte pesto............................... 9,00
Pastrami gepekeld rundvlees met gekarameliseerde uien,
koolsalade & augurk.................................................................................... 8,50

KIDS LUNCH

DINER

10,50
11,50
11,50

Bread & butter pudding met boerenjongens ijs & espresso-room........ 8,50
Banana Split vanille ijs, chocolade saus, slagroom & nougatine............. 8,00
Chocolade fondue met vers fruit, marshmallows & mini muffins......... 9,00
	Taart van de week met een bolletje ijs................................................... 5,50
Kinderijsje een bolletje schepijs of een ijsje uit de vriezer................... v.a. 0,75

BIJGERECHTEN

Schaaltje frites........................... 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
	VEGAN
HALF HOOFDGERECHT MOGELIJK
ZIE KRIJTBORD

VERGADEREN

RESERVEER JE RUIMTE

BORREL

VOOR BIJ DE BORREL – de hele dag

Landbrood met 3 verschillende dips ....................................................... 4,50
Spaanse gemarineerde olijven................................................................. 3,00
Loaded fries met Parmezaanse kaas, truffelmayo & zwarte peper............. 5,00
G
 roente crudité met rauwe groenten & dip............................................ 5,00
N
 acho’s uit de oven met Pico de Gallo, guacamole,
kaas & creme fraiche.................................................................................. 7,00
Borrelplank voor 2 personen met landbrood, dips, olijven, kaas,
groente crudité, pastrami & notenmix ..................................................... 15,00
Bitterballen - 8/16/24 stuks ................................................ 6,00/11,00/16,00
Kaassoufflé’s - 8 stuks ............................................................................ 5,00
V
 egan loempias - 8 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.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
Gratis WiFi: welkomhier

Camping Ganspoort
Helling 87
3523 CB Utrecht
030-2006186
hallo@ganspoort.nl
Openingstijden
Ma t/m vrij vanaf 09.00 uur
Za & zo vanaf 10.00 uur

365

DAGEN PER
JAAR OPEN!

01-06-2020

