Samen eten bij De Veldkeuken
Welkom op Amelisweerd en Rhijnauwen; de landgoederen zijn een prima plek om uit te waaien. Het is er heerlijk wandelen door de bossen, de
boomgaarden en de landerijen. De rijke historie zie je terug in de landhuizen en de omliggende tuinen. Rivier de Krommerijn stroomt door het
rivierkleibos langs het terras van de Veldkeuken. En dat op maar 15 minuten fietsen vanuit het centrum van Utrecht!
In de oude paardenstal naast landhuis Oud Amelisweerd vind je Biologisch restaurant De Veldkeuken . Wij zijn het hele jaar geopend voor ontbijt, lunch, High Tea of een borrel en van april tot november serveren we ook diner. In onze landgoedwinkel verkopen we vers desembrood uit eigen bakkerij en diverse lokale specialiteiten.

Voor groepen & groepjes!
Van dinsdag t/m zondag kun je reserveren
voor een lekkere lunch, Warm welkom met
taart of een borrel. Van april tot november
zijn we ook in de avond geopend en ben je
welkom voor een diner. Reserveren kan online, via de mail of telefonisch.

Landgoedlunch

20,00 p.p.
di. t/m za. vanaf 2p | zo. vanaf 12p
• Soep van de dag
• Quiche uit de oven
• Assortiment belegde desembroodjes 2pp
• Rozijnenbrood met roomboter
• Frisse gemengde salade

Landgoedthee (High Tea) 26,00 p.p.
Warm Welkom & taart 7,80 p.p.

di. t/m za. vanaf 2p | zo. vanaf 12p

di t/m zo. vanaf 12p

• Welkomstdrankje v/h seizoen
• Quiche uit de oven
• Salade van het seizoen
• Assortiment belegde desembroodjes 2pp
• Scones met room & jam
• Zoete lekkernijen
• Potten thee naar keuze

• Ruime keuze taart uit onze eigen bakkerij; gepresenteerd op
etagères of een buffet.
• Potten thee en kannen koffie voor minimaal 2 schenkrondes

Museumlunch 15,00 p.p.
Restaurant de Veldkeuken
Koningslaan 11a
3981 HD Bunnik
06 28106838
www.develdkeuken.nl
amelisweerd@veldkeuken.nl

di. t/m za. vanaf 2p | zo. vanaf 12p
• Soep van de dag
• Desembrood met roomboter
• Quiche uit de oven
• Salade van oogst uit de moestuin

Hapjes v/d Barones 7,50 p.p.

(va. 15.00 uur)

di. t/m za. vanaf 8p | zo. vanaf 12p
• Olijven, huisgebrande nootjes, blokjes kaas en
seizoensgarnering
• Brood uit eigen bakkerij, geserveerd met huisgemaakte dips
• Seizoenshapje zoals polentastick of falafel met bietenaioli

Tuindiner 2-gangen 24,50 p.p. | 3-gangen 29,50 p.p.
di. t/m zo. vanaf 8p | vanaf 17.30 uur
De chef-kok stelt het tuindiner samen met de verschillende
gerechten van de avondkaart, dus samen delen en proeven,
net als aan een familietafel. Je kiest voor de groep 2-gangen
of 3-gangen. De gerechten zijn vegetarisch.

Parkeren
De parkeerplaats is voor aan de oprijlaan, vanaf daar is het 3 min.
wandelen naar de Veldkeuken. Bezoekers die slecht ter been zijn
kunnen voor de Veldkeuken afgezet worden. Zet de auto daarna
wel meteen terug op de parkeerplaats, bij parkeren op het landgoed riskeer je een boete van €100,-

Adres voor navigatie: parkeerplaats oud amelisweerd

