Menukaart “De Boshut”
Een hele provincie opbouwen uit het niets. En toch is Flevoland zo ontstaan: man-made land, dik vier meter
onder zeeniveau, beschermd door kilometers dijk. Heldere lijnen, de lucht, de ruimte, de rust.
Camping de Ruimte ligt midden in het bos op de voormalige zeebodem van de Zuiderzee op een zandplaat!
Hoe bijzonder is dat? Het is gelegen aan de Stobbenweg. Genoemd naar de stobben (stronken van bomen) die
hier gevonden zijn op de bodem van de Zuiderzee. Wat betekent dat er hier land was voordat er zee was…
Op deze zeer bijzondere oeroude plek hebben wij een klein paradijs gecreëerd midden in de natuur waar iedereen
of je nu beperkt bent of niet kan onthaasten, ontspannen, plezier kan maken, nieuwe herinneringen kan maken,
nieuwe ervaringen op kan doen, elkaar kan ontmoeten of juist alleen kan zijn. Hier kan veel en niets moet!
Dat is in deze hectische tijd wel heel erg lekker!

LUNCHKAART tot 16:00 uur
Verse tomaten-groentensoep met ambachtelijke rundergehaktballetjes 5,25
Twee rundvleeskroketten 6,75
Twee groentekroketten 7,95
Twee goulashkroketten 7,95
Uitsmijter, 3 gebakken eitjes met ham of kaas 7,25
Uitsmijter, 3 gebakken eitjes met ham en kaas 7,75
Uitsmijter, 3 gebakken eitjes met spek 7,75
Uitsmijter, 3 gebakken eitjes met spek en kaas 7,95
Uitsmijter, 3 gebakken eitjes met ham, kaas en spek 8,25
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met wit- of bruinbrood.
Tosti met kaas 4,00
Tosti met ham en kaas 4,50
Tosti met ham, kaas en ananas 5,50

Tonijnsandwich met Tonijnmayonaise, sla, ui en tomaat 8,25
Clubsandwich met gerookte kip, sla, pesto, bacon en tomaat 9,95

Lunch tip!

Heerlijke op de plaat gebakken runderburger 180 gram met gebakken ei, gebakken ui, bacon en
hamburgersaus op een grote zachte sesambol 10,95

FRIET & SNACKS tot 16:00 uur
Bordje friet
Bordje boerenfriet
Kroket
Groentekroket
Goulashkroket
Frikandel
Kaassoufflé
Kipnuggets 8 stuks

2,85
3,85
1,85
2,10
2,10
1,85
2,00
3,65

Kruidige bamischijf
Berehap (eigen gemaakt)
Hamburger
Broodje hamburger speciaal
Broodje
Frietsaus of curry of ketchup
Speciaal of pindasaus
Pinda- en frietsaus (oorlog)

SALADES ook na 16:00 uur

2,45
2,95
2,00
5,25
0,60
0,50
0,75
1,00

groot

klein

“Flevosalade” met geitenkaas, olijven, honing, komkommer, tomaat en abrikoos
11,95
“Clubsalade”met gebakken gerookte kip, bacon en ananas
11,95
Bovenstaande salades worden geserveerd met een pompoenpitbroodje en kruidenboter.

8,95
8,95

VOORGERECHTEN
Geachte gast aangezien wij een kleine keuken hebben en onze hoofdgerechten en nagerechten
ruimschoots uw trek kunnen stillen hebben wij geen voorgerechten.
U krijgt van ons vooraf gratis een paar stukjes stokbrood met kruidenboter.
Extra stokbroodje “Zo uit de oven” met eigen gemaakte kruidenboter 5,00

HOOFDGERECHTEN

BURGERS:
“De Ruimte” ambachtelijke runderburger 180 gr, met ui, bacon, gebakken eitje en hamburgersaus 14,95
“De Boshut” ambachtelijke runderburger 180 gr, met ui, bacon, champignons, en hamburgersaus 14,95
”Flevoburger” vegetarische burger 80 gr, met ui, champignons en hamburgersaus 12,95
Deze gerechten worden geserveerd op een grote zachte sesambol met boerenfriet, home made gebakken
patatoes en frietsaus. Heeft u niet voldoende boerenfriet of patatoes, dan kunt u gratis bij bestellen.

SCHNITZELS: van de ambachtelijke slager 175 gr
Schnitzel naturel met schijfje citroen 14,75
Schnitzel met gebakken ui en champignons 15,45
Schnitzel “De Boshut” met gebakken ui, spek en champignons 15,95
Flevoschnitzel”van de vegetarische keurslager met gebakken ui en champignons 15,45

Deze gerechten worden geserveerd met boerenfriet, home made gebakken patatoes, verse groenten en
frietsaus. Heeft u niet voldoende friet of patatoes dan kunt u gratis bij bestellen.

VIS:
Heerlijke krokant in de olie gebakken kibbeling met eigen gemaakte remouladesaus 15,45
In de oven gegaarde Heekfilet met een krokante kruidenkorst 15,45
De Heek is net als de Wijting een familielid van de kabeljauwachtige. De Europese Heek wordt gevangen in het
noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Zuid Afrikaanse Heek in het zuidoosten van de Atlantische
Oceaan en het westen van de Indische Oceaan

Deze gerechten worden geserveerd met boerenfriet, home made gebakken patatoes, verse groenten en
frietsaus. Heeft u niet voldoende friet of patatoes, dan kunt u gratis bij bestellen.

SPECIALITeiTEN:

Gertjan’s superschnitzel (300 gr) met gebakken ui en champignons 19,75
Gertjan’s supersate, drie spiesen malse kipsate (300 gr), met pindasaus, gebakken uitjes, seroendeng, atjar en
verse kroepoek 21,25
Twee spiesen malse kipsate (200 gr) met pindasaus, gebakken uitjes, seroendeng, atjar en verse kroepoek 18,25
Een spies malse kipsate (100 gr) met pindasaus, gebakken uitjes, seroendeng, atjar en verse kroepoek 15.25
Lekkere grote ambachtelijke gehaktbal zo uit de juspan! 14,95
In de oven gebakken vegetarisch taartje van tomaat en geitenkaas 15,95

Deze gerechten worden geserveerd met boerenfriet, home made gebakken patatoes, verse groenten en
frietsaus. Heeft u niet voldoende friet of patatoes, dan kunt u gratis bij bestellen.

Oer hollandse

PANNENKOEKEN & poffertjes

ouderwets lekker!

groot
klein
groot
klein
Pannenkoek naturel
6,50
5,50
Pannenkoek appel
7,25
6,25
Pannenkoek kaas
7,25
6,25
Pannenkoek spek en appel
8,25
7,25
Pannenkoek spek
7,25
6,25
Poffertjes met boter en poedersuiker
3,50
De pannenkoeken worden geserveerd met stroop, poedersuiker, appelstroop, chocopasta, boter en kaneelsuiker.

PIZZA

De pizza’s worden vers steenoven gebakken!
Groot 28 cm

Margherita:
Tomatensaus en Kaas
Funghi:
Tomatensaus, Kaas en Champignons
Salami:
Tomatensaus, Kaas en Salami
Pepperoni:
Tomatensaus, Kaas en Pepperoni
Hawaii:
Tomatensaus, Kaas, Ham en Ananas
Tonijn:
Tomatensaus, Kaas, Tonijn en Ui
De Boshut:
Tomatensaus, Kaas, Ui, Spek en Champignons
Pirri Pirri:
Tomatensaus, Kaas, Kip, Bacon en Ananas
De pizza’s worden geserveerd met pittige knoflookolie.

9,25
10,75
10,75
10,75
11,25
11,25
13,25
13,75

Klein 22 cm
7,50
8,75
8,75
8,75
9,25
9,25
11,25
11,75

PLATE GERECHTEN
Friet met 2 snacks, keuze uit kroket, frikandel, groente- of goulashkroket, kaassoufflé, hamburger, bami schijf 9,25
Friet met 8 stuks kipnuggets of een berehap 8,95
* Extra broodje € 0,60 * Extra: boerenfriet i.p.v. friet € 1,00
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met saus naar keuze: frietsaus en/of ketchup en/of curry
of pindasaus of speciaalsaus of pinda- frietsaus (oorlog).

VOOR DE KIDS t/m 12 jaar
Frikandel menu 5,25
Kroket menu 5,25
Hamburger menu 5,45
Kaassoufflé menu 5,45
Kipnuggets (6 stuks) menu 6,25
De kindermenu’s worden geserveerd met friet, appelmoes en mayonaise of ketchup.

NAGERECHTEN
Boerenroomijs met slagroom 3,95
Dame blanche met boerenroomijs, warme chocoladesaus en slagroom 4,25
Warme wafel met kersenvulling en slagroom 4,25
Heerlijke, ambachtelijke, Cheesecake met een beetje slagroom en speculaas kruimels 3,75
“De Boshut” met boerenroomijs, chocolade ijs, advocaat en slagroom 4,95
Gertjan zijn beruchte sorbet met boerenroomijs, vers fruit, aardbeiensaus en slagroom 6,50
Vers fruit … met slagroom 6,50
Uiteraard met een heerlijke miniwafel en een takje verse munt uit Emmy’s kruidentuin!
Verse muntthee uit onze eigen kruidentuin met honing 3,00
Theepotje “De Ruimte” met de keuze uit 6 soorten losse thee en een bonbon 4,35
Koffie “De Ruimte” met likeur, bonbon en slagroom 6,45
Wij hebben diverse soorten lekkere koffie zoals Irish-, French-, Spanish- en Italian coffee (ook cafeïnevrij),
zie de drankenkaart!

Voor dieetwensen verzoeken wij u naar onze
kok te vragen!

Drankjes
Warme dranken
Koffie
Cappuccino/espresso

2,00

Bier
Heineken tap

2,50

Wijn
Rosé

3,00

Latte macchiato

2,20

Heineken tap 0,5l

4,75

Wit zoet

3,00

Decafé

3,00

Heineken tap 0.0

2,50

Wit Chardonnay

3,00

Thee

2,00

Heineken 0.0 0,5l

Rood Merlot

3,00

Verse munt thee

3,00

Fles Brand

4,75
3,00

Warme choco

3,00

Fles Radler 2%

3,00

Warme c. met slagroom

2,50

Fles Wieckse witte

3,00

3,00
Bij de koffie

Gedistilleerd

Fles rose'of wijn

15,25

Specials
Bacardi cola

5,95

Gin tonic

6,15

Appelgebak met slagroom

Jenever Ketel 1

3,00

Malibu cola

5,95

Cheesecake met slagroom 3,75
Chocolademousse
3,75
taart

Jägermeister

3,00

Malibu jus

6,15

Beerenburg

3,00

met slagroom

Vieux Hoppe

3,00

Super lekker

Bessenjenever

3,00

Thee "De Ruimte" *

4,35

Apfelkorn

3,00

Koffie "De Ruimte" *

6,45

Pernod

3,00

Irish coffee

6,45

Port

3,00

French coffee

6,45

Vodka

3,00

Spanish coffee

6,45
6,45

Warme wafel met
kersenvulling

3,75

& slagroom

4,25
Frisdrank
Coca cola
Coca cola Zero

2,20

Bacardi

3,75

Italian coffee

Sinas

2,20

Malibu

3,75

*voor beschrijving zie nagerechten

Cassis

2,20

Gin

3,75

Sprite zonder suiker

2,20

Whiskey

3,95

Voor bij de borrel

Sourcy rood of blauw

2,20

Cognac

3,95

Bitterballen 8 stuks

4,25

Rivella

2,20

Gemengde snacks 8 stuks

5,45

Tonic

2,40

Likeur

4,50

Bitter Lemon

2,40

Amaretto

3,75

Nacho’s met gesmolten kaas
Gemengde nootjes

Ice Tea of Green tea

2,40

Baileys

3,75

Appelsap

2,40

Tia Maria

3,75

Sinaasappelsap

2,40

Grand Marnier

3,75

Chocomel

2,40

Licor 43

3,75

Fristi

2,40

Ranja

2,40

Heeft u een feestje? Ook dat is hier mogelijk! Voor informatie zie:
https://www.campingderuimte.nl/images/downloads/Info-feestjes-2019.pdf

WWW.CAMPINGDERUIMTE.NL

3,20

