Tosti´s van ambachtelijk desembrood
Tosti kaas (vega)
oude beemster kaas

€ 6,50

Tosti ham kaas
Livar achterham en oude kaas

€ 7,75

Tosti geitenkaas & portobello (vega)
portobello, geitenkaas, oude kaas en sjalotten

€ 8,50

Tosti chorizo & cheddar
€ 8,50
Chorizo Iberico, oude kaas, cheddar en sjalotten

Lunch van 12:00 - 16:00 uur

Boerenbrood vers gebakken
Oude kaas (vega)
Amsterdamse ui, tomaatjes, komkommer,
rucola, honing-mosterdmayonaise

€ 9,50

Rundercarpaccio
met gebrande pittenmelange, kappertjes,
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

€ 11,95

Tonijnsalade
met kappertjes, rode ui, komkommer en
zongedroogde tomaat

€ 10,25

Gerookte zalm
met dillemayonaise, kappertjes, sla,
cherry tomaatjes en rode ui

€ 12,00

Tosti dahl & kokosroom (vegan)
€ 8,50
veganistische geraspte kaas en Indiaas gekruide
groene linzen dahl met kokosroom, gember,
citroengras en limoenblad

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
€ 16,50
met truffelmayonaise, rucola, rode ui, kappertjes
en Parmezaanse kaas

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

De burger wordt medium-rare geserveerd

+ € 2,00

Falafel burger (vegan)
€ 18,00
met koriander-muntmayo, little gem, bosui, komkommer
en zoete aardappel frites
Uit & Meertje
€ 14,95
glaasje dagsoep, oma Bob`s kroket op bruin brood,
een snee bruin brood met beleg naar invulling van
de chef en een klein bakje huzaren salade

Paviljoen Uit & Meer is te reserveren voor
uw eigen gezelschap. Borrel, high tea, diner of feest.
Voor gezelschappen vanaf 25 personen maken wij
heerlijke buffetten of verzorgen wij uw BBQ.
Vraag ons naar de vele mogelijkheden!

Gebak
Appeltaart
Cheesecake

€ 4,55
€ 4,95

>>met slagroom
>>bolletje vanille - ijs

€ 0,45
€ 1,75

>>ook vegetarisch mogelijk

Twee Oma Bob`s kroketten
€ 9,50
op bruinbrood geserveerd met mosterdmayonaise
Pomodori soep (vega)
€ 7,00
Huisgemaakte tomatensoep met een vleugje room,
verse basilicum en Parmezaanse kaas
Soep van de Chef
Wisselende soep naar invulling van de Chef

€ 7,00

Bittergarnituur
Bitterballen (8 stuks) met mosterdmayo
Vegetarische bitterbal (8 stuks)
Inktvisringen met aioli
Kaasstengels met chilisaus (8 stuks)
Zoete aardappel frites met truffelmayo
Bittergarnituur (15 stuks)
Vegetarische borrelmix (15 stuks)

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00
€ 7,50
€ 5,95
€ 14,50
€ 14,50

Heeft u een dieetwens of allergie? Meld het ons!

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.

Warme dranken

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

Koude dranken

Frisdranken ﬂesje
Chocomel / Fristi
Bronwater blauw / 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

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

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

€ 3,00
€ 3,25
€ 5,50
€ 3,95
€ 3,45
€ 3,45
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

€ 3,25
€ 2,75
€ 4,00
€ 4,00

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

Witte wijn
Monterre, Languedoc, Frankrijk
Druivensoort: Chardonnay

glas / ﬂes
€ 4,50 / € 23,50

Het wijnproductieproces onder lage temperaturen zorgt voor een lichtgele, briljant-achtige
kleur met een ﬁjn, droog & fruitig bouquet

Monterre, Languedoc, Frankrijk
Druivensoort: Sauvignon Blanc

€ 4,50 / € 23,50

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

Pasqua Colori, Pinot Grigio, Italië
Druivensoort: Pinot Grigio

€ 4,75 / € 24,75

Deze droge, licht fruitige wijn is levendig en verfrissend

Wisdom wines, Madam Wisdom, Verenigde staten van Amerika
Druivensoort: Chardonnay

€ 29,50

Rijpe appelgeuren, verleidelijke citrus aroma’s & een vleugje vanille ronden de smaak af

Rosé wijn

glas / ﬂes

Voor het echte zomergevoel!

Palombe, Languedoc Roussillon, Frankrijk
Druivensoort: Cinsault

€ 4,50 / € 23,50

Uiterst fris en een elegant boeket met aroma´s van cassis

Rode wijn
Pasqua, Verona, Italië
Druivensoort: Montepulciano

glas / ﬂes
€ 4,50 / € 23,50

Deze diep donkerrode wijn is milddroog, makkelijk, zacht en lekker vlezig
Aanrader bij pasta en rood vlees

Goedverwacht, Great Expectations Merlot, Zuid-Afrika
Druivensoort: Merlot

€ 4,75 / € 24,75

Bouquet van rode bessen, gedroogde pruimen, met donkere chocolade en een vleugje kofﬁe

Luigi Bosca, Mendoze, Argentinië
Druivensoort: Malbec

€ 29,50

Deze robijnrode wijn is vol, krachtig en robuust maar dan wel in een zwoele, verleidelijk
lekkere, fruitige stijl

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

€ 29,50

