LUNCHEN
--------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.

PRIVATE DINING
--------Niet gestoord en in alle rust met uw eigen gezelschap besloten lunchen of dineren?
Villa Velperweg biedt
hiervoor, de onlangs gerenoveerde, private dining rooms in een authentieke en stijlvolle ambiance.
Geschikt ook voor gelegenheden als een vergadering met diner, jubileumdiner of verjaardagsdiner.
In private dining rooms ontzorgen wij u met een heerlijk diner met bijpassende wijn.

VERGADEREN
--------Vergaderen in Arnhem, maar dan stijlvol én effectief. Villa Velperweg heeft diverse unieke
vergaderruimtes op de eerste verdieping. Wij hebben alles in huis voor een zakelijke bijeenkomst.

VILLA VERRASSINGS LUNCH MENU
---------

De chefkok van Villa Velperweg bereidt met zorg een verrassingsmenu voor u.
Samengesteld uit dagverse en seizoensgebonden producten.

2 gangen lunch ( voor - hoofd ) € 25,50
3 gangen lunch ( voor - hoofd - dessert ) € 32,50

SALADES
Alle salades worden geserveerd met ambachtelijk gebakken brood, olijfolie & roomboter

CARPACCIO HARRY’S BAR
Met gemengde sla, L&P mayonaise en gestoomde bospaddenstoelen

€ 16,50

GEITENKAAS
Warm geserveerd met walnoten en overgoten met honing

€ 15,25

GAMBA’S
Gebakken met avocado crème en pecannoten

€ 15,50

OSSENHAAS
Op Oosterse wijze gebakken met dagverse groenten en krokante ui

€ 17,50

OOSTERSE KIP
gebakken kip Oosters gemarineerd met mango

€ 13,50

BROODJES
Keuze uit ambachtelijk Italiaans wit of meergranen bruin
TONIJN
Huisgemaakte salade van tonijn met gefrituurde kappertjes

€ 9,50

CARPACCIO HARRY’S BAR
Met huisgemaakte L&P mayonaise en gestoomde bospaddenstoelen

€ 10,50

GEROOKTE ZALM
Met kerriemayonaise en avocado crème

€ 10,50

BRIE van de ABONDANCE
Uit de oven met honing, gemengde noten en salade

€ 9,50

KROKETTEN
Van draadjesvlees met huisgemaakte mosterdsaus

€ 9,50

TOSTI VELPERWEG
3-laags belegd met geroosterde ham en belegen kaas

€ 7,75

KLASSIEKERS
UITSMIJTER TRADITIONEEL
2 sneden brood met 3 gebakken eieren en beleg naar keuze: ham, kaas en/of spek

€ 10,50

VILLA KIP CLUBSANDWICH
Met onder andere, filet van kip, gebakken spek ,sla, tomaat

€ 14,50

OMELET VELPERWEG
2 sneden oerbrood met beleg naar keuze; ham / kaas / spek

€ 10,50

SOEPEN
SOEP VAN DE DAG
Klassiek gemaakt en goed gevuld

€ 12,50

SOEP VAN LANGOUSTINE
Crème soep van langoustine met snippers huis gerookte zalm

€ 13,50

WARME LUNCHGERECHTEN
HUISGEMAAKTE SATE

Varkenshaas met huisgemaakte saus van pinda, atjar en krokante ui en friet

€ 17,50

RISOTTO
Met gestoomde Veluwse bospaddenstoelen en Parmezaan

€ 13,50

VELPERWEG RUNDER BURGER
Klassieke burger met gebakken ui, champignon, cheddar, tomaat en friet

€ 14,50

TAGLIATELLE
Bereidt met een romige saus en in knoflook gebakken gamba’s

€ 15,50

Graag houden wij rekening met uw dieet/allergie/vegetarische wensen
Onze chef-kok wenst u smakelijk eten.

