
LUNCH SAFARI RESORT
Wil je je middag rustig beginnen met een vers klaargemaakt broodje of salade?
Bestel dan een heerlijke lunch! 

Bezorgen bij de accommodatie is mogelijk tussen 11.00 – 14.00 uur. 

Dikke Mik gezond             5,50
Vers gesneden molenaarsbrood (wit of bruin) met kaas, gekookt ei,
verse kruiden en pompoenpitjes

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

Salade rode biet             9,50
Salade rode biet, geitenkaas van de Bettina-hoeve en
honingmosterddressing

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)

Moto’s grillburger             16,50
Runderburger van de grill, brioche broodje, uitgebakken spek en
Cheddar, geserveerd met BBQ-saus en frietjes met mayonaise

DINER SAFARI RESORT
Wil je je avond rustig beginnen met een vers klaargemaakte bezorgde maaltijd?
Bestel dan een heerlijke pizza, pasta of hamburger!

Bezorgen bij de accommodatie is mogelijk tussen 17.00 – 20.00 uur. 

Moto’s grillburger             16,50
Runderburger van de grill, brioche broodje, uitgebakken spek en
Cheddar, geserveerd met BBQ-saus en frietjes met mayonaise

Zebrapasta (volwassenen)          12,50
Zwart-witte lintpasta met truffelsaus, gebakken paddenstoelen, paprika,
trostomaatjes en eraspte Parmezaanse kaas

BEZORGKAART



Zebrapasta (kinderen)            7,50
Zwart-witte lintpasta met roomsaus, groente en champignons.

Stokbrood                1,50 

PIZZA’S
Pizza Margherita          10,50
Tomatensaus – kaas – basilicum

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)                           7,50
Nutella – banaan – honing - licht gezoete mascarpone

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



MOTO FRESH BAG
Wil je genieten van een lekker diner? Bestel voor 16.00 uur de Moto Fresh bag. Hiermee bereid 
je zelf een heerlijke maaltijd zonder de hele avond in de keuken te staan. De gerechten zijn 
netjes verpakt en hoeven alleen nog opgewarmd te worden op basis van instructies van de 
chef. 

Bezorgen bij de accommodatie is mogelijk tussen 16.30 – 20.00 uur.

VOORGERECHTEN
Carpaccio              9,50
Pesto | notensla | pijnboompitten

Gerookte zalm            9,50
Rode ui | kappertjes | frisse salade

Salade geitenkaas            9,50
Gemengde noten | honingdressing

Salade pasham            9,50
Tuti fruti compôte | crostini

HOOFDGERECHTEN
Groentecurry             17,50
Basmatirijst

Gebakken Zeebaars           17,50
Gemengde groente | witte wijnsaus | aardappel

Ravioli             17,50
Champignons | truffels | groente

Asperges            17,50
Gebakken zalm | witte wijnsaus

Asperges            17,50
Boerenham | krieltjes | ei | botersaus

Rump Steak            17,50
Aardappel wedges | rode wijnsaus | groente

DESSERT
Hangop              7,50
Caramelsaus | brownie

Kaasbordje             7,50
Boeren belegen kaas | geitenkaas brie | fenegriek | appelstroop

Chocoladetaartje            7,50
Vanilliesaus | Amandelcrunch



ONTBIJTPAKKETTEN
Te bestellen tot 20.00 uur op de dag ervoor. Levering tussen 07.00 – 08.00 uur. Het ontbijt kun 
je vinden op je terrastafel onder de overkapping. 

ONTBIJTPAKKET            16,00

Verse jus d’orange
Croissant
Ontbijtkoek
Roomboter
Kaas
Ham
Kipfilet
Beschuit
Jam
Hazelnootpasta
Optimel
Handfruit
Kaiserbroodje
Waldkorn

ONTBIJTBOX KIDS            11,50

Appelsap
Kaas
Boterhamworst
Kaiserbroodje
Roomboter
Beschuit
Krentenbol
Hagelslag
Handfruit
Surprise ei
Optimel

ONTBIJT FAMILIE BOX          57,00

Verse jus d’orange
Melk
Kaiserbroodje
Waldkornbroodje
Croissant
Roomboter
Kaas
Ham
Kipfilet
Eieren
Krentenbol
Nutella
Jam
Hagelslag


