RESTAURANT
---------

Villa Velperweg serveert verfijnde gerechten uit de Franse keuken.
Deze zijn stuk voor stuk met veel zorg en passie bereid uit dagverse producten van het seizoen en worden
geflankeerd door een voortreffelijke wijnkaart.
Naast onze wijnkaart schenken wij u ook wijnen per glas.
Voor de juiste wijn spijs combinatie vraag onze medewerkers.

PRIVATE DINING
---------

Niet gestoord en in alle rust met uw eigen gezelschap besloten dineren?
Villa Velperweg biedt hiervoor, de onlangs gerenoveerde, private dining rooms in een authentieke en stijlvolle
ambiance.
Geschikt voor gelegenheden als een vergadering met diner, jubileumdiner of verjaardagsdiner.

Suprice Du Chef
4 gangen ( voor-tussen-hoofd-dessert) € 42,50
5 gangen ( voor-soep-tussen-hoofd-dessert) € 49,50
6 gangen ( voor-soep-tussen-hoofd-kaas-dessert) € 57,50

HEERLIJK OM MEE TE BEGINNEN
ARNHEMSE BROODPLANK ( 2 PERSOONS)
Vers afgebakken broodbol met diverse huisgemaakte tapenades en aioli

€ 8,50

CHARCUTERIE DELUXE
Diverse dungesneden Mediterraanse ham en worstsoorten ( per 2 personen )

€ 16,50

VOORGERECHTEN
WILDE ZALM OOSTERSE WIJZE
Met verse krab en mandarijn

€ 15,95

HUISGEMAAKTE STEAKTARTAAR
Vers gesneden, met ansjovis en garnituur

€ 15,95

CARPACCIO VAN HARRY’S BAR
L&P mayonaise

€ 15,95

OESTERS FINE DE CLARE
Met sushiazijn, bosui en Japanse citroen

€ 3,95

AMUSE PLATEAU VILLA VELPERWEG
Een proeverij van koude en warme gerechtjes speciaal samengesteld
door onze chef-kok ( te bestellen vanaf 2 personen)
GEITENKAAS
Rouleau van geitenkaas, polenta, Parmezaan, bieten en courgette

€ 19,50 p.p.

€ 14,95

TUSSENGERECHTEN & SOEPEN
BOUILLABAISSE lANGOUSTINE
Crèmesoep van langoustine

€ 13,95

OSSESTAART BOUILLON
Krachtige bouillon met een schuim van Seppes

€ 11,95

MAISKIP & LANGOUSTINE
Met jus van langoustine en vanilletonen & babymais

€ 16,95
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HOOFDGERECHTEN
VLEESGERECHTEN
TOURNEDOS VAN HET BIOLOGISCH RUND
Lady 120 gram| Men 160 gram
Met een saus van eekhoorntjesbrood

€ 28,50| € 35,75

KALFSSUKADE
Met oer wortel, meloes ui en jus de Veau

€ 28,95

Pommes Marbré
Roseval aardappel, pecorino, oregano en bietenschuim

€ 22,95

Empanada
Champignon, gruyère kaas en een miso van groente

€ 21,95

VISGERECHTEN
ZALM
Licht gegaarde zalmfilet met gele curry, paksoi en Shi-i-take

€ 22,95

DAGVIS van de CHEF

Met diverse garnituur

€ 24,95

Graag houden wij ook rekening met uw dieet, allergie en vegetarische wensen.
Onze chef-kok wenst u een smakelijk eten.
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DESSERT
FRAPPE LIMOCELLO PROSECCO
Traditioneel bereid

€ 11,75

GRAND DESSERT
Specialiteit van de Chef

€ 12.50

KAZEN
Selectie van diverse kazen uit de Abondance Vallei met notenbrood en appelstroop

€ 13,95

Voor een glaasje port of dessertwijn, staan wij u graag ter advies.

SPECIALE KOFFIE
KOFFIE MET BONBONS SELCTIE

€ 4,95

Koffie naar keuze
KOFFIE MET HUISGEMAAKTE FRIANDISES

€ 7,95

Koffie naar keuze
ITALIAN COFFEE

€ 10,75

Met Amaretto en gezoete room

IRISH COFFEE
Met Ierse whisky en ongezoete room

€ 10,75
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