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DINER
Vanaf 17.00 uur
Een ontmoeting tussen watersport en
natuurschoon, tussen historie en
moderne ontwikkeling, tussen een fort
uit 1875 en lichte maaltijden uit 2014.
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.

Op de plek waar vorig jaar mei Paviljoen Uit & Meer
volledig verloren gegaan is, staat inmiddels alweer
een nieuw “zoetwater paviljoen”.
Met een flink aantal mensen is er de afgelopen
maanden hard gewerkt om vrijdag 1 maart de deuren
weer te openen.
Het pand is veel beter geïsoleerd en door gebruik van
o.a. zonnepanelen en ledlampen is er veel gedaan aan
verduurzaming.
Er is vernieuwd waar het tot verbetering leidde en
vast gehouden aan wat al goed was!

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Broodplankje
met twee soorten smeersels

€ 4,50

Rundercarpaccio
met o.a. truffelmayonaise, rucola,
Parmezaanse kaas

€ 12,50

Charcuterie
Selectie van diverse gesneden worst- en
ham soorten, aioli en pesto

€ 9,50

Salade Caprese
Buffelmozzarella met Pomodori en pesto

€ 9,50

Pomodori soep
Huisgemaakte verse tomatensoep met een
vleugje room, verse basilicum en
Parmezaanse kaas

€ 6,50

Soep van de Chef
Wisselende soep naar invulling van de Chef

€ 6,50

€ 17,50

*Vechtburger
€ 15,50
Hamburger van 100% Wagyu op een brioche
broodje met gesmoorde ui, uitgebakken
bacon, geserveerd met koolsla.
De hamburger wordt medium rare geserveerd

MAALTIJDSALADES
Poke bowl
Traditioneel Hawaiïaanse salade met
salade, verse zalm, mango, komkommer,
wakame en sushi rijst

€ 16,50

Salade carpaccio
Rucola met rundercarpaccio,
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en
een geroosterde pitten melange

€ 15,50

Salade geitenkaas
Salade met lauw warme geitenkaas,
appelcompote en gebrande hazelnootjes

*Kipsaté
Kippendij geserveerd met atjar
huisgemaakte satésaus en kroepoek

Shared Dining

*Gegrilde steak Bavette
€ 21,50
Van het Schotse rund, geserveerd met
Mediterrane groenten en gepofte knoflook jus
*Vispotje uit de oven
€ 18,75
Rijkelijk gevuld met zalm, witvis, gamba’s en
bladspinazie gegratineerd, met een bechamelsaus
en Parmezaanse kaas

Gezellig met elkaar genieten van diverse gerechtjes
naar invulling van de Chef en gerelateerd aan de
huidige menukaart.
Op tafel plaatsen wij een broodplank met smeersels.
Daarna plaatsen wij 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.
€ 31,50 per persoon
Alleen op reservering vanaf 2 personen
De reservering is alleen per tafel mogelijk

*Dorade
€ 21,50
Van kop tot staart gebakken, geserveerd met een
beurre meunière en verse groenten
Veganistisch curry
€ 17,50
Kokos curry met pompoen, koolrabi, knolselderie,
oerwortel, rijst, pappadum en Oosterse salade
Alle hoofdgerechten voorzien van * worden
geserveerd met een frisse salade, frites en mayonaise
Extra te bestellen
Verse frites
Gemengde salade

€ 4,00
€ 4,00

NAGERECHTEN

Heeft u een dieetwens of allergie meld het ons !
€ 14,50

KINDERMENU
Runde burger met schatkist ijsje
Geserveerd met frites, mayonaise en
ketchup en appelmoes

€ 8,00

Pasta met schatkist ijsje
Spaghetti met pomodori saus

€ 8,00

Snack met schatkist ijsje
Kroket geserveerd met frites, mayonaise
en appelmoes

€ 8,00

Klein glaasje dagsoep

€ 2,50

Paviljoen Uit & Meer is gedeeltelijk te reserveren voor uw eigen gezelschap. 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.

Chocolade mousse
Huisbereide mousse met slagroom

€ 6,00

Crème brûlée
Met een bolletje vanille-ijs en slagroom

€ 6,50

Appeltaart
Ambachtelijk bereide appeltaart met
vanille-ijs en slagroom

€ 6,75

Dame blanche
Vanille ijs met warme chocolade saus

€ 6,75

Restaurant De Olifant in Breukelen, ook gelegen aan
de rivier de Vecht, is van dezelfde eigenaren en heeft
daardoor een nauwe samenwerking keuken technisch
en organisatorisch met Paviljoen uit en meer.
www.deolifant.nl
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Dranken

Reddingssloep De Olifant
Dit was een originele reddingssloep
aan boord van een cruiseschip,
geschikt om met 150 personen in een
noodsituatie ingezet te worden.
Tegenwoordig is de sloep te huur voor
onder andere een rondvaart over de
Vecht.( uitsluitend inclusief schipper)
www.grotesloephuren.nl
www.rederijdesloep.nl

Sinds kort is op het terrein van
Uitermeer, Fort Evenementen
gevestigd.
Een onderneming die zakelijke en
particuliere evenementen organiseert
en een passie heeft voor historische
forten in Nederland.

www.fortevenementen.nl

Warme dranken
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Decafé koffie
Decafé espresso
Decafé cappuccino
Decafé koffie verkeerd
Thee
Verse munt thee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Irish coffee
Spanish coffee
Italian coffee
French coffee

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,60
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,30
€ 2,80
€ 2,75
€ 3,25
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95

Bavaria 25 cl
Bavaria fluitje
Swinkels Volmaakt
Witte Trappist

€ 2,75
€ 2,50
€ 3,30
€ 3,35

Bieren op fles
Wispe Bier Blonde
La Trappe Dubbel
La Trappe Trippel
Bavaria 0%
Bavaria wit 0%
Rosé bier
Radler Lemon
Duvel
Bavaria Hooghe Bock

€ 3,85
€ 4,10
€ 4,35
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,10
€ 3,10
€ 4,60
€ 3,10

Binnen- & buitenlands
gedestilleerd

Koude dranken
Frisdranken flesje
Chocomel
Fristi
Bronwater Blauw of Rood (70 cl)
Verse Jus d’orange
’s Lands beste
Appelsap
Appel, ananas, perzik sap
Bio appel, cranberry sap
Bio appel, rabarber sap
Bio appel, peer sap

Wijnen

Bieren van de tap

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 4,60
€ 3,10
€ 3,05
€ 3,25
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Landwaart Culinair in 1987 begonnen als groenteen fruit speciaalzaak, daarna verder uitgegroeid
door toetreding van vrouw en zonen met een hecht
team van medewerkers.
Zij richten zich op een uitgebreid palet aan smaken
en verassen haar klanten steeds opnieuw met haar
producten en service.
www.landwaartculinair.nl

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

€ 3,80
€ 3,80
€ 3,80
€ 3,50
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,80
€ 4,70
€ 4,80
€ 5,10
€ 5,10

GOED

Glas € 4,15 / Fles € 20,00

Wit
Palombe, Côtes Gascogne, Frankrijk
Druivensoort: Colombard, Sauvignon blanc
Aangename witte wijn met een frisse opwekkende smaak
Pasqua Le Collezioni Chardonnay
Druivensoort: Chardonnay
Italiaanse Chardonnay zonderhoutlagering. Toegankelijk en ingetogen, met
een opwekkende afdronk
Rosé
Palombe, Languedoc/ Roussillon, Frankrijk
Druivensoort: Cinsault
Uiterst fris en een elegant boeket met aroma´s van casis
Rood
Palombe, Pays d’Herault, Frankrijk
Druivensoort: Carignan
Robijn rode kleur. De druivensoort zorgt voor aroma´s van kersen en een
soepele smaak.
BETER
Glas € 4,45 / Fles € 21,75
Wit
Laroche Viognier
Druivensoort: Viognier
De Viognier druif staat bekend om zijn geurige florale aroma’s.
Verrukkelijk als droog aperitief en een aanrader bij lichte gerechten.
Rood
Laroche Merlot
Druivensoort: Merlot
Niet te zware maar genereuze fruitige wijn met een goede afdronk.
BEST

Fles € 27,50

Wit
Wild Rock Sauvignon Blanc
Druivensoort: Sauvignon Blanc
Een Nieuw Zeelandse Sauvignon Blanc uit Marlborough, met een hint van
appel,
perzik en citrus maakt deze wijn compleet.
Rose
Chateau Gassier Esprit de Gassier
Druivensoort: o.a Cinsault en Grenache Noir
Rosé uit de Provence. Licht roze van kleur, de smaak is fris en droog, met een
geur van rood fruit en lychee aroma’s.
Rood
Alvaro Palacios la Vendimia Rioja
Druivensoort: Garnacha Tinta en Tempranillo
Uitbundige wijn met rood en zwart fruit, aardse tonen en zachte tanine.

