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Bij Restaurant ‘t Speulderbos geniet u van het beste dat de Veluwe te bieden heeft.
Heerlijke gerechten geïnspireerd op het seizoen én de bekende klassiekers die bij

iedereen in de smaak zullen vallen, met passie bereid door
onze chef-kok en zijn team.

Onze wijnambassadeurs hebben voor u de beste wijn spijscombinaties gemaakt,
zij vertellen u hier graag meer over.

Heeft u dieetwensen of vragen over allergenen, vertel het ons. Wij helpen u met
het maken van een goede bij u passende keuze

In Restaurant ‘t Speulderbos vinden we dat gerechten lekker, puur en eerlijk moeten zijn. In onze keuken werken
wij met ingrediënten die zoveel mogelijk zonder schade voor de leefomgeving, het dierenwelzijn en de gezondheid
zijn geproduceerd. Wij kennen onze leveranciers en weten hoe zij werken. zo kunnen wij ook de verhalen achter

onze producten aan u overbrengen. Zo zijn en blijven we op zoek naar mooie producten uit
onze directe omgeving.

Heerlijke gerechten
vol smaak

Eet smakelijk!
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Menu van de chef

3-gangen | 37,50
4- gangen | 42,50
5-gangen | 49,50

Een dagelijks wisselend drie- vier- of
vijfgangenmenu samengesteld vanuit de passie

en gedrevenheid van onze keuken. Een
handtekening van onze chef-kok

en zijn witte brigade, bereid met
verse kwaliteitsproducten.
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Om Te Beginnen

Visstapeltje
Lasagne van gerookte paling in citrus bouillon 10,50

Gamba, gamba, gamba
Drie bereidingen van gamba; tartaar, carpaccio
en croquet met saffraan mayonaise 12,50

Vogelnestje
Terrine van kwartel met een gepocheerd kwarteleitje 12,50

Kleintje koe
Kalfssukade, kalfstartaar met gekonfijte hutspot
en dragonmayonaise 10,50

Sweet potato
Zeewiertaco met zoete aardappelcrème, maissalade,
Mexicaanse popcorn en Red-Eye mayo 10,50

Tomaten fantasie
Creatie van tomaat, carpaccio, gazpacho 10,50
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Tussendoor

Biet in de schelp
Geroosterde coquilles, schuim van hazelnoot,
broccoli puree en krokante Chioggia 14,50

Piccalilly circus
Gekonfijte eendenboutjes, jus van piccalilly
en krokant zuurdesem brood 12,50

Doe het zelf!
Gedeconstrueerde mosterdsoep 7,50
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hoofdgerechten

Rood Baarsje
Roodbaarsfilet op tomaten risotto en gebrande groene asperges
en mossel saffraansaus 21,00

Het neefje van...
Kabeljauwfilet op brandade, wilde spinazie en jus van gepofte tomaat 22,50

Eekhoorntjes verrassing
Rumpsteak met Cepes-saus en truffelmousseline 22,50

Brave borst
Tamme eendenborst met rode port-vanillesaus en rösti 21,50

Van eigen deeg
Huisgemaakte cannelloni van basilicum, zongedroogde tomaat
en oude Parmezaan 19,50

Japanse pannenkoek
Okonomiyaki, dashi met Chinese kool 19,50
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DESSERT

Kaastaartje
Witte chocolade cheesecake met crispy rice en frambozenijs 9,50

Indische mix
Bananen spekkoek met zuurzak-ijs, kokossoep en pindasaus 9,50

Hartige taart
Taart van noten met amandelspijs en saus van bier, cassis en espresso 9,50

Oh my gin
Gin-tonic panna cotta; gelei van gin-tonic en “kiezelsteen” 10,50

Knapzak
Hangop van tonkabonen, gemarineerde ananas en zoethout 10,50

Kaasplankje
Selectie van diverse lokale en internationale kazen 12,50
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