Een ontmoeting tussen watersport en natuurschoon, tussen historie en moderne ontwikkeling, tussen een fort uit 1875 en lichte maaltijden uit
2022. Dat is te vinden in Paviljoen Uit & Meer te Weesp bij Amsterdam, op een plek aan de Vecht met een geweldig uitzicht op het deels in de
oude luister herstelde torenfort Uitermeer.
Het uitzicht aan de andere zijde biedt het beeld van de rivier, waar alles in beweging is. Dat zijn bijzondere ingrediënten, dat is het ervaren van de
rust aan een waterkant, midden in de natuur, waar sinds 30 september 2011 ons paviljoen Uit en Meer is gevestigd.

Voorgerechten
Broodplankje
Brood met smeersels

€ 6,00

Rundercarpaccio
€ 12,50
met truffelmayonaise, rucola, kappertjes,
rode ui en Parmezaanse kaas
Vis Trio
Gerookte zalm, inktvisringen en
gerookte forel

€ 13,50

Pomodori soep Vega
€ 7,00
Huisgemaakte tomatensoep met een vleugje
room, verse basilicum en Parmezaanse kaas
Soep van de Chef
€ 7,00
Wisselende soep naar invulling van de Chef

Vanaf 17:00 uur

Hoofdgerechten

Shared dining

Vechtburger
€ 19,00
Dubbeldoel runderburger met tomaat,
bacon, augurk, little gem, rode ui, bourbonlak
en frites uit Zuyd

Gezellig met elkaar genieten van diverse gerechtjes
naar invulling van de Chef en gerelateerd aan de
huidige menukaart.

>>met peperkaas

De burger wordt medium-rare geserveerd

+ € 2,00

Chicken burger
€ 19,00
Gegrilde kip, avocadocrème, zoetzure
rode kool, little gem, chilimayo en frites uit Zuyd
Falafel burger Vegan
Koriander-muntmayo, little gem, bosui,
komkommer en zoete aardappel frites

€ 18,00

Premium bavette 200 gram
met gemengde salade, knoﬂookboter
en frites uit Zuyd

€ 26,00

Kipsaté
Kippendij met huisgemaakte satésaus,
atjar, kroepoek en frites uit Zuyd

€ 18,50

Op tafel plaatsen wij een broodplank met
smeersels. Daarna plaatsen wij houten planken
met diverse voorgerechtjes in het midden van de
tafel, aansluitend serveren wij u een combinatie
van vis-, vlees- en vegetarische hoofdgerechtjes
aangevuld met verse frites en salade.
Het dessert bestaat uit diverse huisbereide
lekkernijen.
€ 35,00 per persoon

Op reservering en per tafel vanaf 2 personen

De bavette wordt medium-rare geserveerd

Maaltijdsalades
Griekse salade Vega
met feta, olijven, komkommer, rode ui
en zongedroogde tomatendressing

€ 16,00

Pasta salade Vegan
met zongedroogde tomaat, kappertjes,
olijven, pesto en rode ui

€ 13,50

Rundercarpaccio
met truffelmayonaise, rucola, rode ui,
kappertjes en Parmezaanse kaas

€ 16,50

Zalmmoot
€ 24,00
met Hollandaise saus, gemengde salade
en zoete aardappel frites

Klein glaasje dagsoep

Chocolade mousse
Huisbereide chocolademousse

€ 7,75

Crème Brulee

€ 8,50

Panna Cotta

€ 8,00

Snack
€ 7,50
Kroket, frikandel of kaassoufﬂé
geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes
Hamburger
€ 7,50
Runderburger (60 gram) geserveerd
met frites, mayonaise, ketchup en appelmoes
Schatkist ijsje

€ 12,50

Appeltaart
€ 7,75
Ambachtelijk bereid met vanille-ijs en slagroom
€ 3,00

€ 2,50

In de wintermaanden kunt u het hele paviljoen
afhuren. Bijvoorbeeld voor een: borrel, high tea,
diner, feest op personeel feest.
Voor gezelschappen vanaf 25 personen maken
wij heerlijke buffetten of regelen wij uw BBQ.
Graag maken wij een afspraak met u om de
vele mogelijkheden die wij u kunnen bieden te
bespreken.

Nagerechten

Grand dessert
Proeverij naar invulling van de chef

Kindermenu

Paviljoen Uit & Meer is
te reserveren voor uw eigen gezelschap

Bittergarnituur
Bitterballen (8 stuks) met mosterdmayo

€ 7,50

Vegetarische bitterbal (8 stuks)

€ 7,50

Inktvisringen met aioli

€ 7,00

Kaasstengels met chilisaus (8 stuks)

€ 7,50

Zoete aardappel frites
met truffelmayonaise

€ 5,95

Bittergarnituur (15 stuks)
Vegetarische borrelmix (15 stuks)

€ 14,50
€ 14,50

De keuken is tussen 16:00 - 17:00 uur alleen
geopend voor een bittergarnituur

Heeft u een dieetwens of allergie? Meld het ons!

Al in een oorkonde uit de jaren 777-866 wordt Uitermeer (in het latijn
”Uternomen”) genoemd. Het toen visrijke gebied was in bezit van de
Maartenskerk in Utrecht, deze kerk had ook het recht op de opbrengst. De
plek Uitermeer werd een belangrijke militaire en economische locatie. In de
16de eeuw ontstond de “Hollandse Waterlinie waarvan Uitermeer deel uitmaakte.
Na de oorlog raakte het in verval, maar aan het eind van de 20ste eeuw en begin van de 21ste eeuw gloorde er licht. In 1996 werd de Stelling van Amsterdam, met
daarin ook Uitermeer, op de Werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst. De provincie nam het monument in 2005 over en droeg het in 2009 in erfpacht over aan de
Stichting Uiteraard Uitermeer. Al eerder – in de jaren 2003-2005 - was gewerkt aan consolidatie van fort en terrein en in het jaar daarop werd de sluis uitgegraven.
Deze sluis en toegangsbrug zijn uniek, evenals het Paviljoen en het fort zelf.
Dr. Anne Doedens

Warme dranken

Bieren op ﬂes

Kofﬁe
€ 3,00
Espresso
€ 3,00
Espresso Macchiato
€ 3,25
Dubbele espresso
€ 4,00
Cappuccino
€ 3,50
Kofﬁe verkeerd
€ 3,50
Latte Macchiato
€ 3,50
Flat White
€ 4,00
Decafé kofﬁe
€ 3,00
Decafé espresso
€ 3,00
Decafé cappuccino
€ 3,50
Decafé kofﬁe verkeerd
€ 3,50
Thee
€ 3,00
Verse munt thee
€ 3,50
Warme choco
€ 3,25
Warme choco & slagroom € 3,75
Special coffee
€ 8,50
Irish / Spanish / Italian / French

Wispe Bier Blonde
La Trappe Dubbel
La Trappe Trippel
Rosé bier
Radler Lemon
Duvel
Bavaria 0%
Bavaria wit 0%
Swinkels 0%

Witte wijn
€ 4,25
€ 4,50
€ 4,75
€ 3,50
€ 3,50
€ 5,00
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,50

€ 3,00
€ 3,25
€ 5,50
€ 5,50
€ 3,95

’s Lands beste verse sappen
Appelsap
€ 3,45
Appel, ananas, perzik
€ 3,45
Bio appel, cranberry
€ 3,75
Bio appel, rabarber
€ 3,75
Bio appel, peer
€ 3,75

Bieren van de tap
Bavaria 25 cl
Bavaria ﬂuitje
Swinkels Volmaakt
Witte Trappist

€ 3,25
€ 2,75
€ 4,00
€ 4,00

Monterre, Languedoc, Frankrijk
Druivensoort: Chardonnay
Het wijnproductieproces onder lage temperaturen zorgt
voor een lichtgele, briljant-achtige kleur met een ﬁjn,
droog & fruitig bouquet

€ 4,50 / € 23,50

Monterre, Languedoc, Frankrijk
Druivensoort: Sauvignon Blanc
De Monterre Sauvignon Blanc is een droge, frisse wijn met
intense aroma’s van limoen, passievruchten en grapefruit

€ 4,50 / € 23,50

Pasqua Colori, Pinot Grigio, Italië
Druivensoort: Pinot Grigio
Deze droge, licht fruitige wijn is levendig en verfrissend

€ 4,75 / € 24,75

Wisdom wines, Madam Wisdom,
Verenigde staten van Amerika
Druivensoort: Chardonnay
Rijpe appelgeuren, verleidelijke citrus aroma’s & een vleugje
vanille ronden de smaak af

Koude dranken
Frisdranken ﬂesje
Chocomel / Fristi
Bronwater blauw (70 cl)
Bronwater rood (70 cl)
Verse Jus d’orange

glas / ﬂes

Binnen- &
buitenlands
gedestilleerd
Port Ruby / White port
Sherry
Martini Vermouth
Jonge jenever
Oude jenever
Bessen jenever
Corenwijn
Berenburg
Likeuren vanaf
Whisky vanaf
Cognac vanaf
Armagnac vanaf
Calvados vanaf

€ 29,50

Rosé wijn
Voor het echte zomergevoel!

€ 4,25
€ 4,05
€ 3,80
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,80
€ 4,45
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,40
€ 5,50
€ 5,50

Palombe, Languedoc Roussillon, Frankrijk
Druivensoort: Cinsault
Uiterst fris, zomers en een elegant boeket met
aroma´s van cassis

glas / ﬂes

€ 4,50 / € 23,50

Rode wijn

glas / ﬂes

Pasqua, Verona, Italië
Druivensoort: Montepulciano
Deze diep donkerrode wijn is milddroog, makkelijk, zacht en
lekker vlezig. Aanrader bij pasta en rood vlees

€ 4,50 / € 23,50

Goedverwacht, Great Expectations Merlot, Zuid-Afrika
Druivensoort: Merlot
Bouquet van rode bessen, gedroogde pruimen, met donkere
chocolade en een vleugje kofﬁe

€ 4,75 / € 24,75

Luigi Bosca, Mendoze, Argentinië
Druivensoort: Malbec
Deze robijnrode wijn is vol, krachtig en robuust maar dan wel
in een zwoele, verleidelijk lekkere, fruitige stijl

€ 29,50

Springbok, Zuid-afrika
Druivensoort: Shiraz en Cabernet Sauvignon
Een volle, rijke, donkerrode wijn met aroma’s van bramen en kersen

€ 29,50

