
  

 

 

Feestje 
Voor uw feestje bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen uw feest op 
locatie of in onze zaak. Van een hapje en drankje tot een compleet buffet. Voor 

meer informatie nodigen wij u graag uit om uw persoonlijke wensen te bespreken. 
 

Overwerken 
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor uw overwerk of late dienst maaltijden.  

 
Ontbijtservice 

Eekterzicht biedt u de mogelijkheid om een heerlijk ontbijtje te laten bezorgen. 
Bijvoorbeeld met een verjaardag, huwelijk, vaderdag, moederdag, valentijnsdag, 

pasen of kerst. 
Het ontbijtje wordt leuk verpakt op een dienblad met servies.  

Het servies blijft eigendom van Eekterzicht. Uw bestelling ontvangen wij graag 
minimaal 1 dag van te voren. 

Wij bezorgen ontbijtjes van ma. t/m za. vanaf 08:30 uur. 
 

Retro scooter verhuur 
U kunt bij ons nu ook een mooie retroscooter huren voor een romantisch ritje met 
uw partner, vrijgezellenfeestjes, origineel trouwvervoer, een leuk bedrijfsuitje en 

een gezellige dag met familie of vrienden. 
 

Voor meer informatie over onze diensten nodigen wij u graag uit voor een gesprek, om uw 
persoonlijke wensen samen met ons te bespreken. 

Wij wensen u veel gezelligheid en smakelijk eten! 

Heeft u een klacht zeg het ons, bent u tevreden zeg het anderen! 
 
 

 



Dranken 
 
 
 
 
 
 
Warme dranken  
 
Koffie            € 2,10 
Espresso          € 2,10  
Cappuccino          € 2,50  
Latte Macchiato        € 3,00  
Losse thee          € 2,10 
Verse munt thee        € 3,00  
Warme chocolade melk      € 2,75  
Slagroom      € 0,50 
  

Frisdranken flesjes  
Chaudfontaine rood en blauw    € 2,50  
Coca cola, fanta, cassis, sprite    € 2,50 
Bitter lemon, tonic, rivella, appelsap   € 2,50 
Fuze tea sparkling & green,     € 2,50  
Chocomel, fristi        € 2,30  
Melk, karnemelk        € 2,00  
Verse jus d’orange        € 3,50 
 

 
 
 
 
 
 
      
 

Lekkers bij de koffie  
 
Eigengemaakt appelgebak    € 3,00  
Slagroom                                                             € 0,50 
Wisselend gebak                 € 3,00 
Saucijzenbroodje    € 2,50  
Kaasbroodje     € 2,50 
 
 

Bij de borrel  
 
Plateau Eekterzicht:  
Wisselende warme en koude hapjes       € 9,95 
Bittergarnituur 10 stuks   € 6,00 
Ambachtelijke bitterballen 8 stuks  € 6.50 
Broodplankje met 3 smeersels € 5,75 
Nacho’s met salsasaus  € 4,75 
 

 

Wijn & bier        Koffie likeur 

 
Hertog Jan van de tap                 € 2,50  Vaassens koffielikeur    € 2,95 
Heineken 0,0% flesje       € 2,75   Baileys     € 4,60 
Rosé bier, Wit bier, Radler     € 3,25   Amaretto    € 4,60  
Abdij blond/tripple/dubbel      € 3,95   Sambuca    € 4,60 
Vraag naar onze seizoensbieren van de tap   Licor 43      € 4,60 
Huiswijn rood, wit, rosé      € 3,75  Tia Maria    € 4,60 
        Contreau    € 4,60 
        Whisky     € 4,60  

 
 
 
 
 
 

 
 



    High tea & high lunch  
 

! High tea minimaal 1 dag van te voren reserveren ! 
 

 
Mini € 12,50 p.p              Luxe € 17,50            Kinder € 8,00 

 
Onbeperkt thee of 2 kopjes koffie           Onbeperkt thee of 2 kopjes koffie              Onbeperkt ranja 

 
Mini sandwich met roomkaas & zalm mini sandwich met roomkaas & zalm           Brownie 
Mini broodje met eiersalade & ham          mini broodje met eiersalade & ham              Pannekoekje 
Wrapje pittige kip    wrapje pittige kip               Plak cake  
Stokbroodje met filet americain  Stokbroodje met filet americain      

stokbroodje met brie honing en walnoot    Slagroom  
 
Quiche      Quiche 
Mini saucijzenbroodje    mini saucijzenbroodje              Sandwich ham/kaas 
Mini tosti met ham en kaas    mini tosti ham en kaas               Klein frikandelletje 
      Bruchetta met mozzarella en tomaat   
 
Cheesecake     Cheesecake                Kipnuggets 
Appelgebakje      Appelgebak  
Wentelteefje     Wentelteefje 
Bonbon     bonbon 
      Cake met slagroom 
      Aardbeien bavarois 
 
      

 
 

High lunch 
 

Klein kommetje soep 
 

kleine verse broodjes  
 

Beleg: 
eiersalade salade, filet americain 

roomkaas, ham & kaas 
 

Kroket met mosterd 
Mini sandwiches zalm, carpaccio & gevulde wrap met pittige kip 

 
€ 18,00 p.p 

 (2 consumpties p.p. inbegrepen) 
 

Te bestellen vanaf 2 personen, vooraf reserveren is gewenst maar niet nodig  

 



 
 
   

 

 

 

Lunch kaart 
 

 
Wij serveren onze lunch tot 16.30 uur 

 
 

Het is tevens mogelijk om lunches bij bedrijven of bij u thuis te laten bezorgen. Vraag 
hiervoor naar onze speciale bezorglijst. 

 
 
 

 
Lunch 

                                                                      Vaassens ontbijt       € 6,50 

Soep  word geserveerd met stokbrood en kruidenboter          Bestellen tussen 10:00 en  11:30  

          Keuze uit: koffie of  thee  

Huisgemaakte groentesoep    € 5,75   jus d’orange     
Toscaanse tomatensoep     € 5,75   2 broodjes     



Soep van het seizoen      € 5,95   Ham,kaas en jam     
          Roerei 

Belegde broodjes 
keuze uit: witte bol, bruine bol, witte pistolet, bruine pistolet.(italiaanse bol of Waldkorn meerprijs € 1,75)  
Alle broodjes worden belegd met rauwkost en boter  

 
Jonge kaas     € 4,00 
Gelderse achterham    € 4,25 
Oude kaas     € 4,75 
Eigen gebraden rosbief   € 5,00 
Roombrie     € 5,50 
Gezond ham/kaas    € 5,50 
Gezond rosbief    € 6,00                         
Eigengemaakte tonijnsalade   € 6,00              

Filet americain met ui en ei    € 6,50                      12 uurtje    
Gerookte zalm    € 6,50                       klein kommetje soep,  

2 snee brood (1 wit, 1 bruin) 
met ham, kaas, gebakken ei 
en kroket  € 10,50  

Snacks keuze uit witte of bruine bol 

 
Broodje frikandel     € 3,50 
Broodje kroket    € 3,50 
Broodje ambachtelijke kroket  € 3,75   
 

Tosti     keuze uit wit of bruin brood        Plates 

 
Ham en kaas     € 4,95  Boerenschnitzel € 14,95  
Hawaï met ham, kaas en ananas  € 5,25  Wrap kip  € 12,50 
Brie, spek, pesto    € 5,50  Spareribs  € 14,95  
 

Pistoletjes    keuze uit wit of bruin  

 
Warm vlees met satésaus       € 8,00 
Warme beenham en honingmosterdsaus      € 8,00 
Panini Hete kip, oude kaas en chili saus      € 8,50 
Panini mozzarella pesto en tomaat      € 8,50 
 

 
 
Klassiekers 

 
2 snee brood met 2 kroketten ( meerprijs ambachtelijke kroket € 1,25 )  € 6,50 
Champignons op toast        € 7,50 

   Lunch 

 
 

Salades     
word geserveerd met stokbrood en kruidenboter 
 



Carpaccio, met o.a. tomaat, komkommer, pijnboompitten, geraspte kaas en pesto   € 12,50 
Gegrilde zalm,  met o.a. , komkommer, rode ui, sinaasappel en avocado     € 12,50 
Warme kip, met kaas, appel, geroosterde pijnboompitten en honingmosterd dressing  € 12,50 
Mozzarella, met tomaat, pesto, verse basilicum en pesto dressing    € 12,50  
 

Uitsmijters/omelet    3 eieren en 2 sneetjes brood keuze uit wit of bruin 

 
Uitsmijter ham en kaas       € 7,95 
Uitsmijter rosbief        € 8,25 
Uitsmijter Eekterzicht met spek, tomaat en kaas    € 8,50 
Uitsmijter speciaal met ham, champignons, paprika, spek en ui  € 9,00 
Boerenomelet met ham, kaas, champignons en spek   € 9,00 
 
 

Lunch specials    op een Italiaanse bol  

Franse verleiding          € 9,50 
Met brie, honing, walnoten en roomkaas, en zongedroogde tomaten 
warm uit de oven. 
 
Romige Zwemmeling         € 9,50 
Met roomkaas en zalm  
 
Platte koe          € 9,50 
Met carpaccio, geraspte kaas, pijnboompitten, zongedroogde tomaat en pesto 
 
Pulled Pork           € 9,50 
Langzaam gebraden varkensvlees met rode ui en bbq saus 
 
Crazy Chicken          € 9,50 
Malse kip, honingmosterdsaus en zigeunersalade 
 
Bolle Bertha           € 9,50 
Huisgemaakte gehaktbal geserveerd met satésaus   
 
Warm vlees speciaal           € 9,50 
Met champignons, ui, gebakken ei en satésaus  

 
Cowboy Billy 

Runderburger (125 gram) met bacon, cheddarkaas, ui en gebakken ei.  € 9,50 

 

Broodje van de maand 

Elke maand een nieuw wisselend broodje      € 9,50 

 



 
 

 

Diner kaart 
 

Wij serveren ons diner vanaf 17 uur 
 
 

Elke dinsdag en woensdag hebben we schnitzel dag:  
Alle schnitzels € 16,95 

 
 

**************** 
 
 

Elke donderdag onbeperkt spare ribs eten € 17,50 
 
 

                                   Voorgerechten 
 

Toscaanse tomatensoep met stokbrood en kruidenboter                              € 5,75 

Huisgemaakte groentesoep met stokbrood en kruidenboter    € 5,75 

Soep van het seizoen met stokbrood en kruidenboter            € 5,95  

Broodplank met 3 verschillende smeersels               € 5,75 
 

Carpaccio met o.a. geraspte kaas, pijnboompitten en pesto                    € 9,95 

Zalm pakketje gerookte zalm met roomkaas en frisse salade   € 9,95 

Gefrituurde champignons in bierbeslag met knoflooksaus              € 9,95 

Krokante kip gepaneerde kip met zoetzure komkommer salade    € 9,95 

Proeverij Eekterzicht p.p proeverij van voorgerechten (vanaf 2 pers)    € 10,95 p.p 

 



 

      Hoofdgerechten  
Geserveerd met groenten, salade, friet en aardappelgarnituur 

 

Veluws stoofpotje langzaam gegaard rundvlees in speciaal bier    € 19,50 

Kogelbiefstuk met champignons, ui en spek of kruidenboter            € 19,50 

Boeren varkenshaas met champignon, ui, spek en knoflooksaus   € 19,50 

Kipsaté met kroepoek, atjar en satésaus      € 16.50 
Spareribs met eigengemaakte knoflooksaus       € 19,50 

Zalm met citroen botersaus        € 18,95    
Trio van vis in een pannetje met witte wijnsaus     € 19,95  

Vegetarische Quiche         € 16,00 

Vegetarische verrassing         € 16,00 

Plank Eekterzicht v.a. 2 personen       € 21,50pp 
biefstuk, sparerib, kipsaté en stoofvlees met bijpassend garnituur en saus. 

Schnitzels 12 soorten zie schnitzelkaart      € 18,95 

 
                                                                                 Maaltijdsalades  
                                                                                    geserveerd met stokbrood of friet 

  

Carpaccio met o.a. zongedroogde tomaat, pijnboompitten, geraspte kaas en pesto          € 14,50 

Gegrilde zalm met o.a. , komkommer, rode ui, sinaasappel en avocado       € 14,50 

Warme kip, met kaas, appel, geroosterde pijnboompitten       € 14,50 

Mozzarella, met tomaat, pesto, verse basilicum en pesto dressing                   € 14,50 

 
Dessert 

 
Dame Blanche, vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom    € 7,00  
Bananen Royal banaan met vanille ijs en chocoladesaus     € 7,00 
Wafel warme wafel met vanille ijs en fruit van het seizoen     € 7,00  
Koffie Eekterzicht met likeur na keuze en zoetigheid     € 7,00 
Crème brulee met een bolletje vanille ijs        € 7,00 
 

Kinder menu 
Klein kommetje tomatensoep         € 3,50 
Kroket, frikandel, kipnuggets of kinderschnitzel met friet      € 6,50 
Kinder pannenkoek           € 5,50  
Kinderijsje            € 3,50 
 

Schnitzel kaart 
 

Elke dinsdag en woensdag schnitzel dag! Alle schnitzels voor maar € 16,95 

 
1. Franse   met brie honing en walnoot 
2. Champignon  met champignonroomsaus 
3. Eekterzicht   met spek en ei 
4. Koblenz   met jägersaus 
5. Hawaï   ananas, ham en kaas 



6. Houthakker  beenham en honingmosterdsaus 
7. mario   met mozzarella, pesto, en tomaat  
8. American  met Bacon en cheddarkaas 
9. Veluwse  met champignons, ui, spek en paprika 
10. Wiener   met citroen 
11. Proeverij  stel zelf uw schnitzel samen uit de bovenstaande schnitzels 

(maximaal  3 keuzes) 
12. Schnitzel van de maand  
  
U heeft naast onze varkensschnitzels ook keuze uit: kipschnitzel en vegetarische 
schnitzel. 
 

 
 
 
 
 


