Streekknabbels:
Boerenbrood met kruidenboter
Portie Boerenkaas van de Heileuver
Portie Streekworst (gerookt & gedroogd)
8 st. Rundvlees bitterballen met mosterd
8 st. Bier & Rundvlees bitterballen
8 st. Gehaktballetjes in jus

€
€
€
€
€
€

3,75
5,95
5,95
5,25
5,25
4,95

Kleine Streekgerechten:
Twentse Humpkessoep

klein € 5,75
Goed gevulde soep met o.a. sperziebonen, selderij en vlees

groot

€

7,95

Romige aspergesoep

groot

€

7,95

Oma’s kippensoep

klein € 5,75 groot
Kippensoep, rijkelijk gevulde met kip, vermicelli, selderij en prei

€

7,95

Broodbol Vechtdalkok rijkelijk belegd

€

8,95

klein

€ 5,75

Romige soep van licht gerookte asperges

Met na keuze vis, vlees of vegetarisch, laat u verrassen!

Maaltijdsalade geserveerd met brood

€ 13,50

Mat na keuze vis, vlees of vegetarisch, laat u verrassen!

2 Cas Spijkers kroketten met brood
Uitsmijter ‘Vechtdalkok’ laat u verrassen!

€ 8,95
€ 11,50

3 snee boerenbrood en 3 eieren

‘Bacon Fat Louis’ Hamburger van puur rundvlees

Het Team van Streekrestaurant de Vechtdalkok
heet u van harte welkom in Dalmsholte!
Heeft u een allergie! geef dit door aan
een van onze medewerkers en wij zullen u desgewenst
voorzien van de passende informatie bij de gerechten.
Heeft u specifieke wensen of volgt u een dieet?
Geef dit aan ons door en wij zullen hier rekening mee houden
bij de bereiding van de gerechten!

€ 10,50

Met curry, gebakken ei, spek, ui, sla, komkommer, tomaat en champignons

Saté van boerderijkip met salade, kroepoek en frieten
Gehaktbal met jus, boerenbrood of frieten

€ 13,50
€ 6,00

Uit eigen ROKERIJ & WORSTENMAKERIJ
Huisgerookte Ham van Sallands varken met bierchutney
Koud gerookte Schotse Zalm met kapper appeltjes en zure room
Warm gerookte Zalm met honing en gefermenteerde witte kool
Pastrami van rund met sinaasappeluitjes
Huisgerookte Boerenkaas met jam van uien

€ 9,95
€ 12,75
€ 12,75
€ 9,75
€ 9,95

Grote Streekgerechten:
Sallandse Asperges ‘Klassiek’

€ 21,50

Met procureur ham, gehakt ei, geklaarde boter en peterselieaardappelen

Bieren & Streekbieren
VAN DE TAP:

Sallandse Asperge ‘Zalm’

€ 23,50

Swinckels Superior Pilsener

20 cl € 2,50 25 cl € 2,75 50 cl
Een uitgesproken pilsener, met een frisse en verfijnde smaak Alc. 5,3 % vol

€ 5,50

Koolvis omwikkeld met huisgerookte spek en mosterd.

€ 21,50

Cornet Blond

25 cl
Authentiek zwaar blond bier met een vleugje eiken en vanille Alc. 8,2 % vol

€ 4,00

Monchof Natur ‘RADLER’

€ 3,75

Met Gerookte zalm, gehakt ei, advocaatmayonaise en peterselieaardappelen
Geserveerd met chorizojus, bloemkool en aardappelpasta

‘Sallandse’ varkensnek

€ 19,75

Op de BBQ, zacht gegaarde varkensnek met aspergestamppot

De ‘Kisjeskearls’ Schnitzel

€ 18,75

Varkens-schnitzel (200 gram) met aardappel, spek, ui, champignons,
groenten en een gebakken eitje

Ayinger Weizenbier

30 cl €
Bruisend tarwebier, troebel, fruitig, zacht, banaan Alc. 5,1 % vol

3,00 50 cl € 6,00

STREEKBIEREN:

‘Vechtdal’ Steak (225 gram)
€ 24,50
Biefstuk van het Vechtdalrund met pepersaus, frieten en een frisse salade.
‘Boerderijkip’ gevuld met boerenleverworst, omwikkelt met

30 cl

Fris en fruitige dorstlesser met een lichte citroensmaak Alc. 2,5 % vol

€ 19,95

VECHTDAL BROUWERIJ - Dalfsen
Fles 33 cl
€ 3,95
Vechtdal Blond Blonde Ale, moutig en zoetig, gerst en tarwe, Alc. 6 % vol
Dalfs Blauw Dubbel, moutig en zoetig, gerst en spelt, Alc. 7,5 % vol

gerookte ham met gebakken aardappel, boontjes en peperjus

Tortellini met gegrilde groenten, room en rucola
Streekgerecht van de dag!

€ 18,50
€ 17,50

Vraag aan de bediening naar het streekgerecht van de dag!

Streekspecialiteiten:
Vechtdal Vleesplank

€ 14,95

Met diverse vlees- en worstsoorten uit de streek en brood.

Boeren Kaasplank

€ 14,95

Met diverse boerenkazen uit de Streek en brood.

Dalmsholter ‘Jauser’

€ 19,50

Met worst-, vleessoorten & boerenkazen uit de streek en brood.

‘Proeverij uit de Streek’

TEXELSBIER – Texel
Fles 30 cl
€ 3,95
Skuumkoppe Tarwe, caramel, moutig met een licht bittertje. Alc 6 % vol.

OVERIGE EXCLUSIEVE SPECIAAL BIEREN:
Boon Kriek

Fles 33 cl

€ 3,95

Fles 33 cl

€ 3,95

Fruitig, fris, tarwe, gerst, kersen Alc. 4,5 % vol.

Urthel Samaranth

Authentiek degustatiebier, subtiel zacht–zoet van smaak Alc. 12 % vol.

€ 32,50

De specialiteit van de Vechtdalkok (vanaf 2 personen te bestellen)

La Corne Black

Fles 33 cl

€ 4,75

Fles 33 cl

€ 3,95

Fles
Fles
Fles
Fles

€
€
€
€

Zwart, volle body, chocolade en eik Alc. 8 % vol.

Vuur & Vlam de Molen
IPA, fruitig, hoppig, bitter en droog Alc. 6,2 % vol.

Streeklekkernijen:
Gebrande crème van ei, room en bockbier met roomijs
Boerenroomijs met boerencaké, kuiernat en kletskoppen
Mousse van mascarpone met verse aardbeien
Dagdessert van het seizoen!

BERGHOEVE BROUWERIJ – Den Ham
Fles 33 cl
€ 3,95
Warm Applaus Scottish Ale met koriander en jeneverbessen, Alc 6 vol,
Verre Vriend Tripel, hoppig (Cascade), gerstemout Alc. 8% vol,

€
€
€
€

6,95
6,95
6,95
6,00

= Vegetarisch

SPECIFIEKE BIEREN:
Bavaria 0% - Bavaria Radler 0 %
Bavaria Glutenvrij Pilsener Alc. 5 % vol.
La Trappe Puur Biologisch Alc. 5 % vol.
Schneider Weizen 0 %

30
33
33
50

cl
cl
cl
cl

2,50
3,50
3,75
4,50

Huiswijnen
Tarani,

Alc. 12 %
Glas € 3,85 Fles € 21,95
Onze huiswijn uit zuidwest Frankrijk vlak bij Toulouse
Wit Sauvignon Blanc, Rosé Gamay en Rood Malbec
Küfertrunk
Alc. 8,5 %
Glas € 3,85 Fles € 21,95
Onze Zoete Duitse huiswijn van de druiven Müller Thurgau en Elbling

Wijnen uit de Streek
Tappenmars Wit

Alc. 11,5 %

Glas

€ 4,75 Fles € 27,50

De Tappenmars wit is een cuvée van de Solaris en Johanniter druif.
Van de gelijknamige wijngaard in Den Ham

Tappenmars Blanc de Noir Alc. 11,5 % Glas

€ 4,75 Fles € 27,50

De Tappenmars blanc de noir is een witte wijn gemaakt van blauwe druiven en is
een cuvée van de Pinotin, Regent en Salomé.
Van de gelijknamige wijngaard in Den Ham

Wijnstaete Wit

Alc. 11,5 %

Glas

€ 4,75 Fles € 27,50

Een frisse, karaktervolle, droge witte wijn gemaakt van diverse druivenrassen
van de gelijknamige wijngaard in Lemelerveld

Wijnstaete Rosé

Alc. 11,5 %

Een verfrissende, licht kruidige en droge rosé
van de gelijknamige wijngaard in Lemelerveld

Glas

€ 4,75 Fles € 27,50

Bijzondere Whisky
Speciaal voor uw geselecteerd!
Highland Park - € 7,95
ORKNEY: 12 jaar - 40% alcohol.
Neus: rijk, rokerig, met een vleugje honing.
Smaak: een schitterend ronde malt met boventonen van heide, turf en noten.
Een droge, maar zoete afdronk. Een verrukkelijke malt voor na het eten.

Edradour - € 7,95
HIGHLANDS: 10 jaar - 40% alcohol.
Kleur: goud. Neus: zoet, verfijnd en een vleugje turf. Smaak: droog, iets zoet, met een
nootachtige (walnoten), soepele afdronk en een bloemig aroma. Een malt voor elke
gelegenheid.

Glen Moray - € 6,95
SPEYSIDE: 10 jaar – 40 % alcohol.
Deze Glen Moray 10 years oude Chardonnay Cask is volledig gerijpt in Chardonnay
wijnvaten uit de franse Bourgogne. Smaak: biscuit, vanille, fruit en honing. Fris van
karakter met een zachte afdronk.

Glen Dronnach- € 7,95
Speyside - Aberdeenshire: 12 jaar – 43 % alcohol.
Pedro Ximinez and Oloroso Sherry Cask, zoete geur van vanille en gember.
Tonen van rozijnen met een rijkelijke eiken en sherry smaak

Auchentoshan - € 6,75
LOWLANDS: 12 jaar – 40 % alcohol
Een whisky met duidelijke sherry invloeden die tot de verbeelding spreken.
Het begint met een diepgouden honing kleur, vervolgens ruikt u eikenhout met intense
aroma's van fruit en subtiele hints van kaneel en kruidnagel. Op de achtergrond is de geur
van warme crème brulée te herkennen. Op de tong zult u de zachte textuur met een zoete
smaak van karamel, honing, limoen, citroen en hints van mandarijn zeker kunnen
waarderen! De afdronk is lang, droog met de smaak van gember en noten.

Een bewuste keuze van de Vechtdalkok!
Naast EARTH koffie en EARTH thee, serveren wij ook EARTH Water.
Op deze manier helpen wij mee aan het terugdringen van het
wereldwijde tekort aan schoon drinkwater. EARTH Water doneert
namelijk 100% van de nettowinst aan waterprojecten in gebieden waar
het hardste nodig is.
EARTH Coffee is in 2011 op de markt gebracht in samenwerking met Mocca d'Or. Het
is een biologische espressomelange van 100% Arabica bonen uit Guatemala, Peru en
Nicaragua. EARTH Coffee zorgt voor een ware smaakbeleving en is geschikt voor alle
koffievariëteiten.

EARTH Tea is afkomstig uit Sri Lanka, met uitzondering van de EARTH Tea Mint, deze
wordt geproduceerd in Egypte. Met de partnership die is gecreëerd voor EARTH Tea zijn zij
eveneens lid van Global G.A.P (Good Agricultural Practices) wat inhoudt dat zij toezien op
het gebruik van water op het land. Dat er voldoende water- en irrigatiesystemen zijn om
niet alleen de plantages van voldoende water te voorzien, maar ook dorpen,
productielocaties en zelfs ziekenhuizen. Zonder dat dit ten koste gaat van de
vruchtbaarheid van de grond.
Sri Lanka staat bekend als het ‘champagne’ gebied voor thee, maar waarbij men zowel
voor de thee als voor de medewerkers hoge normen hanteren. Dit uit zich in de Ethical Tea
Partnership – UK program die erop toezien dat de werkomstandigheden op de
theeplantages voldoen aan de normen.
Het zuivere Nederlandse mineraalrijke EARTH Water is gebotteld aan de kleinschalige
waterbron van Anl’eau. Deze bron is gevestigd in het beschermde, groene
natuurreservaat: “het Hunzedal” in de provincie Drenthe. Door waterkenners wordt
Anl’eau genoemd als een van de beste waterbronnen van Europa. De bronnen in het
beschermde waterwingebied pompen zuiver mineraalwater op van een diepte van circa
150 meter. Dit grondwater is in de Middeleeuwen als neerslag gevallen op de Hondsrug; in
een periode dat mensen nog geen schadelijke stoffen gebruikten. Na een lange reis van
circa 1.000 jaar door de diepe ondergrond, heeft het langzaam veel mineralen
opgenomen. Het water heeft hierdoor een bijzonder goede kwaliteit.

Kijk ook op www.earthwater.nl

WARME DRANKEN
EARTH Koffie Americano of Espresso
Dubbele Americano of Dubbel Espresso
Cappuccino
Espresso Machiato
Cafeïne vrije koffie
Twentse ‘Kuier’ Koffie
Twentse ‘Zwieg’ Koffie
Culinaire koffie

€
€
€
€
€
€
€
€

2,10
3,50
2,50
2,25
2,25
6,95
6,95
6,95

EARTH Thee of verse kruidenthee
Jagertee (thee met rum)
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met rum
Slagroom

€
€
€
€
€

2,10
3,00
2,50
3,50
0,50

EARTH WATER
Plat/koolzuur flesje 33 cl
Plat/koolzuur fles 75 cl

€
€

2,75
6,50

FRISDRANKEN Flesje 20 cl
Cola
Cola Light
Sinas
Sprite
Rivella
Cassis
Ice tea
Green ice tea
Tonic
Bitter Lemon
Jus d’Orange
Appelsap
Chocomelk
Fristi
Dubbel Fris

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,50
2,50
2,25
2,25
2,20

(Irish coffee, French coffee, Dokkumer Koffie etc..)

