
Wij elke dag een 
dagmenu serveren voor slechts 

€ 12,50

Welkom in het Huis van Eemnes

We maken uitsluitend gebruik van verse  
ingrediënten die wij zoveel mogelijk kopen bij 
ambachtelijke en lokale leveranciers. Onze  
menukaart is niet uitgebreid, maar staat wel 
garant voor pure kwaliteit.

keuze uit zuurdesem blond of donker 
TOSTI

Ham kaas met ambachtelijke schouder-
ham van Slagerij Perier, Gooische Pikante, 
picalilly
Mozzarella met tomaat, pesto, courgette, 
pijnboompitten
Spianata Romana met Gooische pikante,  
rode ui

4,00

4,50

5,50

keuze uit zuurdesem blond of donker 
OPEN BOTERHAM

Ossenworst met cornichon, rucola,  
walnoot, mosterd crème
Gooische pikante kaas met tomaten-
spread, tomaat, pijnboompitten, basilicum
Hummus met linzen, zontomaat, basilicum, 
tafelzuur, sla 
Gerookte zalm met rode ui, bieslook,  
gekookt ei, mierikswortel mayonaise 

6,50
 
6,50

6,50

7,50

keuze uit zuurdesem blond of donker 
VOOR DE KLEINE ETER

3,00
 

2,50

6,00

geserveerd met zuurdesem toast, 
roomboter, Maggi

SOEPEN

Pompoen soep met Ras el Hanout, 
peterselie, crème fraîche
Groentesoep met groenten garnituur, 
kalfsballetjes

5,50

5,50

B
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ss
er

ie gesereveerd met zuurdesem toast, roomboter
SALADES

Salade gerookte zalm met gekookt ei, 
garnaal, citroendressing
Salade carpaccio met pesto, basilicum, 
pijnboompitten, Parmezaanse kaas, 
balsamico dressing
Salade geroosterde groente met couscous, 
rozijn, cashewnoten, zontomaat en sjalot-
dressing

14,50

14,50

13,50

keuze uit zuurdesem blond of donker 
WARME GERECHTEN

Uitsmijter ambachtelijke schouderham, 
Gooische pikante en gebakken tomaat
Eemnes burger brioche met Angus burger, 
cheddar, zuurkool, sla, boemboe, 
mayonaise, friet
Twee kroketten van de Bourgondiër met 
tafelzuur, salade
Hotdog van Slagerij Perier met zuurkool, 
mayonaise, krokante ui, bieslook, piccalilly, 
friet
Hotdog van Slagerij Perier met kimchi, rode 
kool, Japanse mayonaise, sesam, friet

7,50

12,50

8,50

9,50

9,50

Huis van Eemnes notenmix van Gotjé
Nacho’s met cheddar, mozzarella, 
tomatensalsa, guacamole, crème fraîche, 
jalapeno, bosui
Borrelgarnituur van de Bourgondiër, 
18 stuks met mosterd, chillisaus
Bitterballen van de Bourgondiër, 
9 stuks met mosterd
Borrelplank met Gooische pikante, 
gerookte zalm, fuet, parmaham, worst,
olijven, brood, hummus, pesto (2 personen)

VOOR BIJ DE BORREL

3,50

8,50

13,50

7,50

17,50

Wist je dat?

De bibliotheek is geselecteerd voor Beste 
Bibliotheek van Nederland?

Huis van Eemnes 
multifunctionele zalen 

verhuurt?

Wij dagelijks 
geopend zijn van 
10.00 - 0.00 uur?

Wij elke dag activiteiten 
hebben voor jong & oud?Wij rondleidingen 

organiseren? Vraag 
ernaar

 bij onze
 medewerkers

Al ons gebak 
gemaakt is door 

onze lieve 
collega’s 
van de 

dagbesteding?

Er op het dak bijna 1.800
zonnepanelen liggen

Kindertosti keuze uit kaas of ham, kaas 
Boterham met hagelslag, jam of 
pindakaas
Hotdog van Slagerij Perier met ketchup,  
mayonaise

HUIS VAN 
EEMNES

HUIS VAN 
EEMNES

Heb je een allergie? Meld het ons!

www.huisvaneemnes.nl
Volg ons op: 

Ons brood vrij is van 
koemelkeiwit en gemaakt 
van biologisch Nederlands 

graan, gemalen op 
Hollandse molens?


