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Dranken
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
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

Bieren op fles
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,65
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,35
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,50
€ 3,15
€ 3,00
€ 3,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Bieren van de tap

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

€ 3,95
€ 4,25
€ 4,50
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,25
€ 3,25
€ 4,75
€ 3,50

Bavaria 25 cl
Bavaria fluitje
Swinkels Volmaakt
Witte Trappist
Wispe blond

€ 2,90
€ 2,60
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00

Wijnen
GOED

Glas € 4,25 / Fles € 25,00

WIT
Monterre, Languedoc, Frankrijk
Druivensoort: Chardonnay
Het wijnproductieproces onder lage temperaturen zorgt voor een licht gele,
briljant-achtige kleur met een fijn, droog maar fruitig bouquet
Monterre, Languedoc, Frankrijk
Druivensoort: Sauvignon Blanc
De Monterre Sauvignon Blanc is een droge, frisse wijn met intense aroma's
van limoen, passievruchten en grapefruit

Koude dranken

ROOD
Frisdranken flesje
Chocomel
Fristi
Bronwater Blauw of Rood (70 cl)
Verse Jus d’orange
’s Lands beste verse sappen
Appelsap
Appel, ananas, perzik
Bio appel, cranberry
Bio appel, rabarber
Bio appel, peer
Rosé voor het echte zomergevoel!

Palombe

Glas € 4,25 / Fles € 25,00

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

€ 2,75
€ 2,95
€ 2,95
€ 4,95
€ 3,25
€ 3,20
€ 3,35
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,60

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

€ 3,85
€ 3,85
€ 3,85
€ 3,60
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,60
€ 4,25
€ 4,95
€ 4,95
€ 5,15
€ 5,25
€ 5,25

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

BETER

Glas € 4,55 / Fles € 26,75

WIT
Nederburg, Western Cape, Zuid Afrika
Druivensoort: Chardonnay
Het bouquet kenmerkt zich met limoen, abrikoos met een hint van vanille. De
smaak is fris, aromatisch met een rijpe structuur en mondvullende afdronk.
ROOD
Nederburg, Western Cape, Zuid Afrika
Druivensoort: Shiraz
In de geur pruimen en kersen met aroma's van kruidig eiken. In de smaak
geuren van rijpe pruimen, kersen en donkere chocolade.

BEST

Fles € 29,50

WIT
Luigi Bosca, Mendoze, Argentinië
Druivensoort: Viognier
Full-bodied Viognier met florale tonen en perzik.
ROOD
Luigi Bosca, Mendoze, Argentinië
Druivensoort: Malbec
Deze robijnrode wijn is vol, krachtig en robuust maar dan wel in een zwoele,
verleidelijk lekkere, fruitige stijl.
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LUNCH
Tosti `s:

Vanaf juli een nieuwe boot en een
nieuw vergader-/ feest-/ expositie
plofhuis erbij!!!
Volg ons op:
Facebook,
Instagram en
Twitter

Paviljoen Uit & Meer is in de
zomermaanden gedeeltelijk te
reserveren voor uw eigen
gezelschap.
In de wintermaanden kunt u het
hele paviljoen afhuren.
Graag maken wij een afspraak met
u om de vele mogelijkheden die wij
u kunnen bieden te bespreken.
www.paviljoenuitenmeer.nl

Tosti met kaas ( gluten en lactose)
Tosti met ham en kaas ( gluten en lactose)
Tosti Brie, spinazie, walnoten en honing ( gluten, noten en lactose)
Italiaanse tosti met Serranoham, Parmigiano, zongedroogde
tomaatjes en pesto ( gluten en lactose)
Tosti tuna melt met tonijnsalade, rode ui, augurk
en gesmolten kaas( gluten en lactose)

€5,50
€6,50
€7,50
€8,75
€8,75

Lunchkaart
van 12.00 tot 17.30 uur (terras om 18.00 uur gesloten)

GEBAK & DESSERT

VERS GEBAKKEN BOERENBROOD
Appeltaart
Oude kaas Amsterdamse ui, tomaatjes, komkommer, rucola
honingmosterdmayonaise (gluten en lactose)

€ 8,50

Rundercarpaccio met gebrande pittenmelange,
€10,75
kappertjes, truffelmayonaise en geschaafde Parmigiano (gluten en lactose)
Tonijnsalade met o.a. kappertje, rode ui, komkommer
en zongedroogde tomaat (gluten)

€ 8,75

Gerookte zalm met dillemayonaise, kappertjes , Cherry tomaatjes,
Sla , rode ui (gluten)

€ 10,75

BLTC met bacon, sla, tomaat en kip (gluten)
.

€ 9,75

€ 0,50
€ 1,75

MAALTIJD SALADES
Poke bowl met o.a. avocado, wakame, sojabonen, mango, komkommer,
Cherry tomaatjes, kokosrijst en sesamdressing )naar keuze met: (gluten)
Tempeh. €15,00
gemarineerde zalm: €16,50
Rundercarpaccio met rucola ,gebrande pittenmelange, kappertjes,
truffelmayonaise en geschaafde Parmigiano, (lactose)
€15,50
Hollandse geitenkaas Spinazie met balsamico dressing, zongedroogde €14,50
tomaat, walnoot, komkommer, vijg en lauw warme geitenkaas met honing

WARME GERECHTEN

(lactose en noten)

Uit& Meer burger Australian hamburger van 100 % rundvlees
€16,00
op een brioche broodje met kropsla, gesmoorde ui, uitgebakken bacon, tomaat,
augurk ,huisgemaakte hamburgersaus en verse frites. (gluten en lactose)
(+Cheddar is € 1,00 extra)
Veganburger 100% plantaardige burger op een vegabun
met tomaat, augurk en zoete aardappel frites

€15,00

Uit & Meertje glaasje dag soep, Oma Bob`s kroket
op bruin brood en snee bruin brood met beleg naar
invulling van de chef en een kleine salade (ook vegetarisch mogelijk)

€11,75

(gluten)

Twee Oma Bob`s kroketten op bruinbrood geserveerd
met mosterdmayonaise (gluten)

met slagroom
Bolletje vanille - ijs

€3,95

€ 8,50

Lunch special Wekelijks wisselend gerecht naar keuze van de chef.
De bediening informeert u graag
Soep van de Chef, wekelijks wisselende soep

€ 6,50

Pomodori soep, van vleestomaten, basilicum en Parmigiano

€ 6,50

Caesar salade Little gem, croutons, ansjovis, Parmezaanse kaas, kappertjes,
gegrilde kipfilet, gekookt ei en Caesar dressing (gluten en lactose)
€ 16,00

BITTERGARNITUUR
Bitterballen met mosterdmayonaise ( 8 stuks)

€7,25

Tsatsuta kip, Chilisaus (6 stuks)

€8,50

Vegetarische bitterbal

(8 stuks)

€7,25

Inktvisringen, met aioli. Per portie

€6,75

Kaasstengels met Chilisaus (8 stuks)

€ 6,50

Zoete aardappel frites met truffelmayonaise

€5,50

Bittergarnituur, mix van 15 stuks

€ 13,50

Vegetarische borrelmix, (15 stuks)

€13,50

