Welkom bij Restaurant Ekkelenkamp.
Restaurant Ekkelenkamp is in 1938 opgericht door Bart Ekkelenkamp en is begonnen als bakkersbedrijf
met brood en banket.
Midden jaren ’50 is Ekkelenkamp gestopt met brood bakken en is zich meer gaan richten op de patisserie
en startte met de ijssalon.
Begin jaren ’60 kwam de eerste softijsmachine. Het softijs van Ekkelenkamp staat nog steeds goed bekend
in de wijde omgeving.
In 1976 heeft de 2e generatie, Willy Ekkelenkamp, het bedrijf van zijn vader overgenomen, waaruit de
uitbreiding van de lunchroom & petit restaurant is ontstaan.
Van oudsher wordt het gebak in eigen patisserie gemaakt. Sinds jaar en dag is er nog steeds een groot
assortiment voor bij de koffie of om mee te nemen.
In januari 2011 is onze zaak totaal verbouwd en kunt u nu ook genieten van een heerlijk uitgebreid diner.
Inmiddels is de 3e generatie aangetreden om dit mooie familiebedrijf voort te zetten.
Kom genieten van onze Frans - Nederlandse keuken.

3 gangen keuze menu voor 30 50
Daarnaast zijn al onze gerechten los te bestellen.
Mocht u buiten de kaart om voorkeuren of dieetwensen hebben dan bespreken wij dit graag met u.
Niet alle ingrediënten zijn weergegeven op onze kaart.
Heeft u allergieën? Geef dit dan aan zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
Het apart afrekenen van groepen kost veel tijd waardoor onze medegasten lang moeten wachten.
Daarom vragen wij u, als u met meer dan 6 personen bent, gezamenlijk af te rekenen.
U krijgt een gespecificeerde nota.

Met culinaire groet,
Familie Ekkelenkamp

Avondkaart
Wo t/m Za vanaf 17:00 uur

3 - GANGEN KEUZEMENU VOOR 30 50
KEUZE UIT ONDERSTAANDE VOOR-, HOOFD- EN NAGERECHTEN

VOORGERECHTEN

10 25

KOUD

XL Carpaccio meerprijs 3 25

Rundercarpaccio met mayonaise van Zwolse mosterd, oude kaas en pijnboompitten
Wijnsuggestie: Ficada Rosé 2017 - Portugal á 3 95 per glas

Huisgerookte zalm met wasabimayonaise en een salade van rode biet en appel
Wijnsuggestie: Panul Chardonnay 2017 - Chili á 4 95 per glas

Buikspek - gegrild - geserveerd met zuurkool, groene mosterd en krokante kruidkoek
Wijnsuggestie: Ficada Rosé 2017 - Portugal á 3 95 per glas

WARM
Pomodori tomatensoep met gegrilde paprika, crème fraîche en basilicum pesto 6 25
Soep van het seizoen 7 75

Vegetarische gerechten

Avondkaart
Wo t/m Za vanaf 17:00 uur

HOOFDGERECHTEN

20 95

Vis special met bijpassende saus en garnituur
Wijnsuggestie: Castelo de Medina Verdejo 2017 - Spanje á 4 95 per glas

Rundersucade - Vechtdal rund - met een jus van steranijs en een krokant van aardappel
Wijnsuggestie: Monthe Velho 2016 - Portugal á 4 95 per glas

Parelhoen - gebakken - met een jus van rode wijn en abrikoos
Wijnsuggestie: Monthe Velho 2016 - Portugal á 4 95 per glas

Schnitzel “Ekkelenkamp” met paprika, spek, ui, champignons en champignonroomsaus 19 95
“Vegetarische Wellington” bladerdeeg, pompoen, champignons, spinazie en tomaat 18 95
Wijnsuggestie: Ficada Rosé 2017 - Portugal á 3 95 per glas

VOOR DE VERFIJNDE VLEESLIEFHEBBER

meerprijs 7 50

Ierse Ossenhaasbiefstuk +/- 200 gram -gegrild- met een jus van rode port
Wijnsuggestie: Chakana Mendoza Malbec 2017 - Argentinië á 4 95 per glas
Bij alle hoofdgerechten serveren wij een frisse salade en frites met fritessaus,
deze kunt u kosteloos bij bestellen.

Vegetarische gerechten

Avondkaart
Di t/m Za vanaf 17:00 uur

NAGERECHTEN

6 95

Mouse van pure chocolade met gepocheerde mandarijn en bloedsinaasappelsorbetijs
Wijnsuggestie: Di Lenardo Pass the Cookies! 2015 - Italië á 5 75 per glas

Mango - passievrucht bavaroise met een chutney van ananas, hangop en passievruchtsorbetijs
Wijnsuggestie: Di Lenardo Pass the Cookies! 2015 - Italië á 5 75 per glas

Vanilleroomijs met advocaat, boerenjongens en slagroom
Kaasplankje met boerderijkaassoorten, huisgemaakte chutney en vijgenbrood
Wijnsuggestie: Delaforce Fine ruby rode port - Portugal á 3 95 per glas

Koffie “Ekkelenkamp”met een koffie of thee naar keuze en diverse kleine zoetigheden 5 25

Niet alle ingrediënten zijn weergegeven op onze kaart. Heeft u speciale dieetwensen of allergieën,
geeft u dit dan aan zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

