MENUKAART
Ganspoort Guest
ww: welkomhier

ONTBIJT
Griekse yoghurt met cruesli en honing ............................................... 5,00
Griekse yoghurt met cruesli, honing en vers fruit ................................... 6,00
Roomboter croissant met aardbeienjam ................................................ 3,50

ZOET
Ambachtelijke appeltaart met slagroom ............................................... 3,50
Taart van de week ................................................................... 4,50

LUNCH

11.00 - 16.30

BROODJES (keuze uit meergranen of maisbol)
Rundercarpaccio met pijnboompitten, kappertjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise ...... 9,50
v Geitenkaas met appel, gemengde noten en honing ...................................... 8,50
v Citroen-munt hummus met salade en avocado ........................................... 7,00
Tonijnsalade met appel, tomaat en rode ui ........................................... 8,00
Filet Americain met gekookt ei, kappertjes en rode ui ............................... 7,00
CAMPING SPECIALS

v 12 Uurtje: Landbrood met ham en kaas, rundvleeskroket en een soepje naar keuze ..... 10,00

Runderhamburger op een briochebol met jonge kaas, chipotlemayonaise en friet ....... 15,00
WARME LUNCHGERECHTEN (keuze uit licht of donker molenaars-landbrood)

v Uitsmijter van 3 scharreleieren ..................................................... 8,00

- per toevoeging ham/kaas/spek .................................................... + 0,50
Rundvleeskroketten met Franse mosterd ............................................... 8,00
v Groentekroketten met Franse mosterd ................................................. 8,00
SOEPEN

v Tomaat-paprikasoep met mascarpone ................................................... 5,00
v Wisselende seizoenssoep ............................................................. 5,00

MAALTIJDSALADES

v Vegan Buddha Bowl met parelgort, avocado, zoet-zure rode kool, noten en hummus ..... 10,50

Caesar-salade met knoflookcroutons, kippendijen, ansjovis, bacon en gekookt ei ..... 11,50
Gerookte zalm met cherry tomaatjes, komkommer, appel, venkel en rode ui ............ 12,50

KIDS
Biologisch Belgisch worstenbroodje .................................................. 3,50
v Boterham met pindakaas, jam, hagelslag of Nutella ................................... 2,00
v Tosti kaas of ham/kaas .............................................................. 3,00
v Rundvleeskroket met een witte/bruine boterham ....................................... 3,50

Allergie
Heb je een allergie of een verzoek? Laat het ons weten!

v Vegetarisch, of kan vegetarisch bereid worden.

DINER

VANAF 17:00

VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio met pijnboompitten, kappertjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise ...... 9,50
Serranoham en pancetta met crostini, tomatenchutney, cornichons en acetostroop ...... 7,50
Gerookte zalm met wakamé, saffraanmayonaise en wasabinootjes ........................ 8,50
v Bruscetta’s met citroen-munt hummus, groene pesto en tomatenchutney ................. 6,50
SOEPEN

v Tomaat-paprikasoep met mascarpone ................................................... 5,00
v Wisselende seizoenssoep ............................................................. 5,00

MAALTIJDSALADES

v Vegan Buddha Bowl met parelgort, avocado, zoet-zure rode kool, noten en hummus ..... 10,50

Caesar-salade met knoflookcroutons, kippendijen, ansjovis, bacon en gekookt ei ..... 11,50
Gerookte zalm met cherrytomaat, komkommer, appel, venkel en rode ui ................ 12,50
CAMPING KLASSIEKERS

v Belgische kaasfondue met rauwe groenten en molenaars-landbrood ..................... 15,00

Runderhamburger op een briochebol met jonge kaas, chipotlemayonaise en zoet-zure kool .... 15,00
Kippendijen-saté met kroepoek, gefrituurde uitjes, zoet-zure kool en pindasaus ..... 15,00
v Vegan zoete aardappel curry met kikkererwten, basmati rijst, pappadum en mangochutney .... 15,00
HOOFDGERECHTEN (geserveerd met salade en friet)
Runderhaas-spies met paprika en rode ui, gemarineerd in een dry-rub met BBQ-saus ... 19,50
Varkens-buikspek met paksoi en rode ui, gelakt met oosterse sesam-saus................... 17,50
Vis van het seizoen met gebakken groenten, citroen-kappertjesboter en aioli......... 18,50
KIDS

v Soep naar keuze ..................................................................... 5,00
v Snack naar keuze met rauwe groenten, appelmoes en frietjes .......................... 5,00
v IJsje uit de vriezer .......................................................... vanaf 1,00

BIJGERECHTEN
Schaaltje friet ..................................................................... 2,50
Schaaltje salade .................................................................... 2,50
Schaaltje groenten .................................................................. 3,00
Extra saus .......................................................................... 1,00

z.o.z. voor toetjes

01.05.2019

ONTSPANNEN VERGADEREN
OP DE CAMPING
Camping Ganspoort beschikt over drie prettige vergaderruimtes, om te scrummen,
ontspannen te overleggen en voortvarend te vergaderen. In onze grote zaal
kunnen maximaal 60 personen terecht, in de middelgrote zaal maximaal 12 en in
de kleine maximaal 6. Alle zalen zijn voorzien van een LED-scherm en analoog
presentatiemateriaal. De ruimtes zijn te boeken met verschillende ontbijt-,
lunch-, borrel- en dinerarrangementen.
Camping Ganspoort is uitstekend bereikbaar per trein, bus, boot, fiets en auto.
MEER WETEN? VRAAG ONZE MEDEWERKERS GERUST OM EEN KORTE RONDLEIDING.

TOETJES
Ganspoort Coupe: Hazelnoot- en vanilleroomijs met speculaas, karamelsaus en slagroom ...... 5,50
Sgropino: Citroensorbet met wodka en prosecco ....................................... 5,50
Eton Mess: Verse aardbeien met slagroom, meringue, frambozensaus en aardbeienroomijs ...... 6,50
Taart van de week ................................................................... 4,50
- per toevoeging bol ijs (vanille-, hazelnoot-, aardbeiroomijs of citroensorbet) ........ + 1,50

Allergie
Heb je een allergie of een verzoek? Laat het ons weten!

v Vegetarisch, of kan vegetarisch bereid worden.

