Main courses
Burgers
Medium
Medium

Sesambroodje met 125 gram eerste klas rundvlees,
sla, tomaat, augurk en uien

€ 7,45

Medium cheeseburger

Sesambroodje met 125 gram eerste klas rundvlees,
sla, tomaat, augurk, uien, cheddarkaas en burgersaus

€ 7,95

Een heerlijk maisbroodje met 125 gram eerste klas
rundvlees, sla, tomaat, augurk en oude kaas

Soup of the Day

Heerlijke soep van de dag!

Medium BBQ bacon Burger

Rings of fire

Overheerlijke gefrituurde uienringen met chilisaus 
(6 stuks)

€ 3,25
€ 4,55

€ 10,45

Main courses
Burgers big

Portie Schavuyt Bierbitterballen

Sesambroodje met 250 gram eerste klas rundvlees,
sla, tomaat, augurk en uien

Cheese fingers

Gefrituurde kaasstengels met chilisaus (6 stuks)

Mixed finger food plate (2 pers.)
Een heerlijke mix (12 stuks)

Bread & dip

Heerlijk gebakken broodje met een trio aan dips 

Nachos & dip

Tortilla chips met dip 

€4,75
€ 4,55
€ 8,75
€3,45
€ 3, 95

wist je dat
De VS bekend staat om zijn fijne vee. De dieren krijgen
de laatste 100 dagen een zeer uitgebalanceerd dieet met
veel graan en mais, wat voor sappig vlees zorgt. Vandaar
onze keuze voor de echte American burger!

Big Burger

Chicken Skewer

2 grote kipspiezen (200 gram kipfilet) met satésaus 

Chicken nugget

Kipnuggets met frites

€ 17,45

Sausage

€ 16,95

Mixed meat hot dog

Knakworst met frites 
Frikandel met frites

€ 10,95

Sesambroodje met 250 gram eerste klas rundvlees,
sla, tomaat, augurk, uien, cheddarkaas en burgersaus € 11,45

Big Old Amsterdam Burger

Een heerlijk maisbroodje met 250 gram eerste klas
rundvlees, sla, tomaat, augurk en oude kaas

€ 12,45

Apple pie Royal

Appelgebak met softijs en slagroom

Tuna Salad

€ 8,75

Caesar Salad

Big BBQ bacon Burger

€ 13,45

€ 9,25

Er maar liefst 90 m3 water per uur over de waterglijbaan bij
het grote bad gepompt word? Dit zijn 9000 volle emmers water!!!

€ 5,95

Milkshakes

Aardbei, chocolade, banaan of vanille smaak

€ 4,35
€ 3,95

Een heerlijk kinderijsje in een speciale verrassingsbeker € 3,75

Coupe red

Softijs met aardbeiensaus slagroom en frambozenparels € 4,75

Funky chocolate

Softijs met slagroom, chocoladesaus, browniestukjes
en marsmallows

€ 4,85

Caramel dream

Sauces

wist je dat

€ 6,25

Surprise cup

Gemengde sla, geitenkaas, rode ui, tomaat, komkommer,
noten, croutons, paprika en honing mosterd dressing € 9,95

Mayonaise, curry, ketchup
Knoflooksaus, BBQ saus
Appelmoes
Champignonsaus, pepersaus
Satesaus


€ 5,95

sweets

Maincourses salads
Gemengde sla, tonijn, rode ui, augurk, tomaat,
croutons en cocktaildressing

€ 6,95

€ 13,45

Goat cheese Salad (Vegetarisch)

Big Cheeseburger

Een heerlijk maisbroodje met 250 gram eerste klas
rundvlees, sla, tomaat, augurk, uien, bacon,
cheddarkaas en bbq saus

Fillet or tenderloin

Gemengde sla, gekruide kip, tomaat, komkommer,
paprika, rode ui, mais, croutons en caesar dressing

(bij te bestellen portie frites €1,95)

De enige echte Veluwse bierbitterballen (6 stuks)

Super malse kogelbiefstuk 

Mini Ribs

Mini spareribs met frites 

div. pizza’s z.o.z. lunchkaart

Een heerlijk maisbroodje met 125 gram eerste klas
rundvlees, sla, tomaat, augurk, uien, bacon,
cheddarkaas en bbq saus

Mexicano's

Pittig gekruide gehaktstaafjes met mayonaise (6 stuks)  € 4,55

Pannetje met heerlijke vissoorten in een hollandaisesaus €14,95

Een heerlijk varkenshaasje 
€ 8,95

€ 15,75

Fishpot

American steak

Medium Old Amsterdam Burger

Starter/Side orders

(t/m 12 jaar incl. cadeautje)

Overheerlijke spareribs met knoflooksaus

Medium burger

kids menu

geserveerd
geserveerd met
met frites
frites en
en sla
sla

Spare ribs

(bij te bestellen portie frites €1,95)

Fingerfood

main courses

Softijs met slagroom, caramelsaus en zoute caramelstukjes € 4,75
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
€ 1,75
€ 1,50

Banana

Softijs met slagroom, bananensaus nootjes en bananenchips € 4,85

Creme Brulee
Coupe Bas

€ 4,85

Softijs, boerenjongens, slagroom, advocaat en rumsaus € 6,25

Lunch
lunch

beers
Beers
Flesje Veluwse Schavuyt pilsener			
Flesje Veluwse Schavuyt tripel			
Flesje Veluwse Schavuyt wit				
Flesje Veluwse Schavuyt blond			
Flesje Veluwse Schavuyt amber			

tot
tot 16.00
16.00 uur
uur

Farmer’s tosti

€ 2,45
€ 3,60
€ 3,10
€ 3,35
€ 3,35

Een ouderwets lekkere ham kaas tosti van tarwebrood  € 4,25

Panini Proscuitto

Belegd met ham, kaas en een heerlijke tomaten tapenade € 5,25

Panini Pollo

Belegd met plakjes kipfilet, parmezaanse kaas en pesto 

coffee
softdrinks
coffeeand
&softdrinks
Caffè lungo 
€ 2,40
Thee
€ 2,25
Caffè espresso
€ 2,20
Caffè cappuccino 
€ 2,65
Caffè doppio 
€ 2,70
Caffè au lait 
€ 2,40
Caffè latte macchiato  € 3,75
Warme chocolademelk € 2,95
Irish coffee 
€ 5,75
French coffee 
€ 5,75
Italian coffee
€ 5,75
Jamaican coffee 
€ 5,75
Apple pie
€ 2,95
Slagroom
€ 0,50

Er wordt geen kraanwater geserveerd.

Cola 
Cola light 
Cola zero 
Sinas
Sprite
Cassis
Bitter lemon 
Liptonice
Chocomel
Fristi
Spa rood 
Spa blauw 
Appelsap
Jus d’orange 
Ranja 
Ice tea green 
Rivella		

€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,40
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 1,25
€ 2,40
€ 2,20

Wine
WINE
Glas 
Karaf 
Fles 

Rose Merival

€ 3,50
€ 8,25
€ 14,25

Coteaux Du Languedoc heeft een oranje
tint en een stevige, door frisheid sappige
en kruidig fruit gemarkeerde smaak met
aroma van zowel rode als citrusvruchten.

Rode Wijn Marquis d'alban

Merlot en vier andere blauwe druivenrassen
vormen de basis van deze energieke,
elegante rode wijn, waarvan het aroma
bestaat uit bessen, zwarte vruchten,
kruiden en specerijen.

Witte wijn Marquis blanc sec
(droge wijn)

Gemaakt van de Semillon-, Sauvignon- en

€ 5,75

Broodje Pulled Pork

Alcoholic
alcoholic drinks
Jonge Jenever 
Vieux 
Jagermeister 
Rum (Bacardi) 
Whiskey (Jameson) 
Cognac 
Rode port 
Grand Marnier 
Tia Maria
Amaretto 
Baileys

Vers brood
uit de Shop der
Lekkernijen

En heerlijk broodje pulled pork, met whiskey mapple sauce.
Geserveerd met American cole slaw 
€ 5,45

Margerita Pizza (vegetarisch)

€ 2,30
€ 2,30
€ 3,30
€ 3,50
€ 3,90
€ 3,90
€ 2,70
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,65

Pizza met tomatensaus en mozzarella 

€ 8,95

Hawaii Pizza

Pizza met tomatensaus, mozzarella, ananas en ham 

Pepperoni Pizza (pikant)

Pizza met tomatensaus, mozzarella, pepperoni en ui 

€ 9,95
€ 10,95

Morgenochtend heerlijk
ontbijten met vers gebakken
broodjes uit eigen oven

Californian Veggie Pizza (vegetarisch)
Pizza met tomatensaus, mozzarella, ui, paprika,
champignons, mais en olijf 

€ 9,95

Tuna Pizza

Pizza met tomatensaus, mozzarella, tonijn, rode ui en paprika € 9,95

Bbq Chicken Pizza

Pizza met BBQ-saus i.p.v. tomatensaus, mozzarella,
grilled chicken, paprika, ui en mais 

€ 10,95

American Meat Lovers Pizza

Pizza met tomatensaus, mozzarella, pepperoni, ham en
grilled chicken

wist je dat

Muscadeldruif. Lichtgele kleur, een
elegante neus en lange afdronk.

Wist je dat er ook dit jaar weer de Veluwe Express rijd naar
verschillende attracties in Apeldoorn? Hiermee heeft u
gemakkelijk vervoer naar de attracties en nog korting ook!
Voor ticketverkoop kunt u terecht bij de receptie.

Marguis d'alban bergerac
moelleux (zoete wijn)

Het frappante van deze loepzuivere, blanke
Bergerac is dat hij behalve een prettig
zoetje ook een aangename frisheid heeft.
Bovendien biedt hij impressies van diverse
soorten sappig fruit.

€ 10,95

DETAIL BESTICKERING

Fingerfood
Rings of fire

Gefrituurde uienringen (6 stuks) met chilisaus 

Mexicano's

Pittig gekruide gehaktstaafjes (6 stuks) met mayonaise  € 4,55

Portie Schavuyt Bierbitterballen

De enige echte Veluwse bierbitterballen (6 stuks) 

• Benoemen verblijfsaccommodaties met de kop: Voordelig vervoer naar Apeldoorn vanaf:’

Cheese fingers

Gefrituurde kaasstengels (6 stuks) met chilisaus 
VOORDELIG EN SNEL VAN HOENDERLOO NAAR
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Mixed fingerfood plate (2 pers)
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€ 4,75

• Geen prijzen, wel communiceren voordeel van het kopen van de Combi entreeticket + vervoerticket met pictogram
• Aangeven waar deze combi verkrijgbaar is: via receptie of webshop
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Een heerlijke mix (12 stuks) 
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te koop bij de receptie
van uw vakantiepark of
via de webshop
visitveluweexpress.nl
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Entreeticket

APENHEUL en/of
JULIANATOREN en/of
PALEIS HET LOO

+

VEEL VOORDEEL!

VOORDELIG VERVOER NAAR APELDOORN VANAF:
Recreatiepark ’t Veluws Hof
Roompot Vakantiepark Hoenderloo
Veluwecamping De Pampel
Veluwecamping ’t Schinkel

Veluwepark Heideheuvel
Landal Miggelenberg
Van der Valk hotel Apeldoorn de Cantharel

JULIANATOREN

€ 4,55
€ 8,75

