LUNCHKAART
LUNCHGERECHTEN
Biologische tomatensoep									6,50
Tomatensoep geserveerd met kruidenolie en brood
Dikke Mik gezond										5,50
Vers gesneden molenaarsbrood (wit of bruin) met kaas, gekookt ei,
verse kruiden en pompoenpitjes
Bourgondische rundvleeskroketten							8,50
Molenaarsbrood (wit of bruin) met twee biologische rundvleeskroketten en
fijne mosterd
Hollandse garnalenkroketten								13,50
Molenaarsbrood (wit of bruin) met twee garnalenkroketten en
Moto-saus (pikante mayonaise met chilipeper en gember)
Salade Caprese										14,00
Notensla met mozzarella-bolletjes, cherrytomaatjes,
basilicumolie en pijnboompitjes
Broodje carpaccio										10,00
Dungesneden carpaccio op wit of bruin molenaarsbrood met
huisgemaakte pesto, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Bagel met gerookte zalm									9,50
Crispy bagel met gerookte zalm, dille-roomkaas en notensla
Uitsmijter
(kan ook vegetarisch)							8,00
Molenaarsbrood (wit of bruin) met drie gebakken eieren,
keuze uit ham, kaas of ham/kaas

Limoen hangop										 7,50
Hangop met gekonfijte ananas, chocolade brownie
en zeezout-caramelsaus
				
De lunchgerechten worden dagelijks tussen 12:00 en 16:00 uur geserveerd.
In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor. Heb jij een allergie? Meld het ons.
Wij helpen je graag bij het maken van jouw keuze.

KINDERGERECHTEN
Klein kopje biologische tomatensoep met of zonder					
gehaktballetjes
(kan ook vegetarisch)

5,00

Bourgondische, biologische rundvleeskroket, geserveerd met			
frietjes en mayonaise

6,00

12 poffertjes met poedersuiker en roomboter						

6,50

Djambo tosti van wit of bruin brood met kaas of ham/kaas en			
geserveerd met ketchup

4,00

SNACKS EN IJS
Mini Donuts (3 stuks)									2,00
Muffin											2,60
Appeltaart											3,00
Chocoladetaart										3,50
Carrot Cake											4,00
Slagroom 											0,50
Ben & Jerry’s (100 ml)									3,50
Cookie Dough
Strawberry Cheesecake
Caramel Chew Chew
Fudge Brownie (Dairy-free)
Djambo ijsje: vanille-ijs in een dierenbeker met aardbeiensaus			
en disco-spikkels (de beker mag je mee naar huis nemen)

5,00

In de Beekse Bergen laten we je zien en ervaren hoe mooi de natuur is. Om de natuur te
beschermen, proberen wij allerlei facetten in onze parken zo duurzaam mogelijk te maken.
Daarom zijn er een aantal duurzame producten te verkrijgen in ons restaurant, zoals biologische
en Fairtrade producten en producten met het Beter Leven keurmerk. Safari Resort Beekse
Bergen heeft het hoogst haalbare Green Key Goud certificaat behaald. Dit is hét (internationale)
keurmerk voor duurzame bedrijven.

BORRELKAART
Breekbrood voor ca. 2 personen								6,00
Vloergebakken, knapperige bol geserveerd met lichtgezouten
roomboter en huisgemaakte aioli
Bitterballen											7,00
Zes rundvleesbitterballen met fijne Zaanse mosterd
Kaas bitterballen										7,30
Zes gefrituurde bitterballen gevuld met Emmentaler, Gruyère en
Parmezaanse kaas, geserveerd met mosterdmayonaise
Gemengde nootjes
Klein (ca. 2 personen)									2,00
Groot (ca. 4 personen)									3,50
Groene en zwarte olijven
Klein (ca. 2 personen)									3,00
Groot (ca. 4 personen)									4,60
Kaasblokjes voor ca. 2 personen								7,00
Hollandse boeren belegen kaas van de Ruurhoeve uit Hoogeloon,
geserveerd met appelstroop
Worst voor ca. 2 personen									6,50
Gerookte varkensworst en runder-knoflookworst van de Walhoeve,
geserveerd met mosterd
Kaas- en worstplank voor ca. 2 personen						7,50
Combinatie van Hollandse boerenkaas en worstsoorten van de Walhoeve,
geserveerd met mosterd en appelstroop
De borrelhapjes worden dagelijks tussen 12:00 en 22:00 (laagseizoen) /
23:00 (hoogseizoen) uur geserveerd.
Warme snacks zijn niet te bestellen tussen 17:00 en 20:00 in verband met het diner.
In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor. Heb jij een allergie? Meld het ons.
Wij helpen je graag bij het maken van jouw keuze.

PIZZAKAART
PIZZA’S
Pizza Margherita									
Tomatensaus – kaas – basilicum

10,50

Pizza Salmon										13,50
Tomatensaus – kaas – gerookte zalm – rode ui - kappertjes
Pizza Cinque Formaggi									12,50
Tomatensaus – vijf soorten kaas (mozzarella - Cheddar - Goudse kaas Gorgonzola - geitenkaas)
Pizza Chicken										14,50
Tomatensaus – kaas – kip – paprika
Pizza Pepperoni										13,50
Tomatensaus – kaas – pepperoni – tomaat
Pizza Moto											15,50
Tomatensaus – kaas – spicy beef (halal) - gegrilde groenten
Pizza Hawaï											12,50
Tomatensaus – kaas – ham – ananas
Pizza Nutella (kleine pizza)
							
Nutella – banaan – honing - licht gezoete mascarpone

7,50

EXTRA TOPPINGS

• Rode uienringen									 0,50
• Ananas										 0,50
• Kaas											 0,50
• Ham											 1,00
• Halal spicy beef									 1,00
• Garlic chicken									 1,00
• Red pepper									 1,00
De pizza’s worden dagelijks tussen 17:00 en 20:00 (laagseizoen) /
21:00 (hoogseizoen) uur geserveerd.
In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor. Heb jij een allergie? Meld het ons.
Wij helpen je graag bij het maken van jouw keuze.

DRANKENKAART
WARME DRANKEN
Espresso											2,40
Dubbele Espresso										3,50
Koffie												2,50
Cappuccino / Koffie verkeerd / Latte Macchiato / Matcha Latte /		
Chai Latte / Pana Montata (Koffie met een flinke dot slagroom)

2,90

Warme chocolademelk met slagroom							3,30
In de smaken puur & melk
Pure Leaf thee										2,50
English Breakfast | Earl Grey | Groene thee | Groene thee met jasmijn |
Zwarte thee met bessen | Kamille | Zwarte thee met vanille | Rooibos
Honeybush wild African tea								2,50
Verse muntthee										3,20
Gember thee										3,20
Met tijm, honing & citroen

SPECIAALKOFFIES
Irish Coffee											6,50
Koffie met Jameson Irish Whisky, slagroom & rietsuiker
Spanish Coffee										6,50
Koffie met Tia Maria & slagroom
Italian Coffee										6,50
Koffie met Disaronno & slagroom
French Coffee										6,50
Koffie met Grand Marnier & slagroom
African Coffee										6,50
Koffie met Amarula, slagroom & kaneel

TAPBIEREN*
Swinckels 0.25 l / 0.5 l (5.3%)							

3,30 / 6,10

La Trappe Witte Trappist 0.3 l / 0.5 l (5.5%)					

4,70 / 7,80

La Trappe Blonde Trappist (6.5%)							4,60
Cornet (8.5%)										5,90
Palm (5.2%)										

5,10

*Vraag naar onze uitgebreide bierkaart voor het complete bierassortiment.

HUISWIJNEN*
Witte wijn 			
Culemborg Sauvignon Blanc 					
Glas: 4,50 / Fles: 23,50
Zuid-Afrika | West Kaap | Sauvignon Blanc
Levendige frisse wijn. Met in de smaak aroma’s van citrusfruit en florale tonen.

Rode wijn 					
Abbotts & Delaunay Merlot 					
Glas: 4,50 / Fles: 23,50
Frankrijk | Roussillon | Merlot
Ronde, rijke smaak van donker fruit met rijpe tannines en een lange afdronk.

Zoete witte wijn					
Culemborg Moscato 						 Glas: 4,50 / Fles: 23,50
Zuid-Afrika | West Kaap | Muscat
Zachte, lichtzoete witte wijn.

Rosé wijn 				
Culemborg Rosé
						 Glas: 4,50 / Fles: 23,50
Zuid-Afrika | West Kaap | Pinotage, Syrah
De smaak kent elegante aroma’s van rood zomerfruit met een mooie frisdroge
afdronk.
*Vraag naar onze uitgebreide wijnkaart voor het complete wijnassortiment.

COCKTAILS
Sex on the Beach
Mojito
Rum & Ginger
Pina Colada
Gin Tonic Gordons
Gin Tonic Hendricks

10,00
10,00
10,00
10,00
8,50
9,50

FRISDRANKEN
Pepsi / Pepsi Max										2,50
Ranja (merk Ranja)										2,50
Lipton Ice Tea / Lipton Ice Tea Green							2,70
Sisi Orange / 7-up 										2,50
Sourcy blauw / Sourcy rood (kleine fles)						

2,50

Sourcy blauw / Sourcy rood (0.75 l)							

4,80

Royal Club Cassis										2,70
Royal Club Tonic / Royal Club Bitter Lemon / Royal Club Ginger Ale		 2,50
Russell & Co Ginger Beer									2,70
Rivella Light											3,00
Chocomel / Fristi / Appelsap								2,90
Verse jus d’orange										3,80
Made Blue plat of bruis water 0.35 l / 0.70 l					

2,50 / 4,80

Nog altijd hebben 663.000.000 mensen geen toegang tot schoon
drinkwater. Daarom doneren wij voor al het water dat wij serveren een
bedrag aan Made Blue. Made Blue investeert in waterprojecten, zodat er
altijd minimaal 1000 keer de inhoud van onze flessen beschikbaar komt in
landen met een permanent watertekort.

STERKE DRANKEN
Hendrick’s Gin (35 cc)									6,20
Gordon Dry Gin / Hoppe Jonge Jenever / Wodka Smirnoff / Safari (35 cc)

4,00

Aberfeldy 12 years Highland Single Malt Whisky (35 cc)				

8,80

Dalwhinnie 15 years Highland Single Malt Whisky (35 cc)				

6,70

Jameson Whiskey / Bacardi Rum (35 cc)						4,50
Captain Morgan Spiced Dark Rum (35 cc)						

5,00

Grand Marnier Cordon Rouge / Disaronno / Licor 43 / Drambuie /
Cointreau / Malibu / Tia Maria /
Amarula, Zuid-Afrikaanse karamellikeur van Marula’s (35 cc)

4,50

Sherry Real Tesoro Fino Seco / Sherry Real Tesoro Medium Dry (70 cc)

4,70

Port Ruby / Port White / Martini Bianco / Martini Rosso (70 cc)			

4,70

