
HOOFDGERECHTEN € 25,50

Kalfssukade & zwezerik
bakleverworst | witlof | pastinaak | koffie

Kabeljauw
winterpostelein | spruiten | lardo | lavas

Bietenrisotto
Vacherin Mont d’Or | 12 jaar oude aceto | rode biet | oesterzwam

Entrecote van Blonde d’Aquitaine
aardpeer | schorseneer | meloesui | knolselderij | zwarte knoflook

Haas van Mangalica varken uit Zuidwolde
peen | ui | mosterd | spek

NAGERECHTEN € 10,50

Lychee & Yoghurt
bavarois | ijs | hangop | meringue

Kaas van “de Kaashelden”
dadelbrood | vlierbes uit Rheeze

Tiramisu 2.0
mascarpone | koffie | witte chocolade | lange vingers

Banana Royal
banaan | pure chocolade | caramel | popcorn

BIJPASSENDE WIJNARRANGEMENTEN 

Zesgangen wijnarrangement:  € 36,00
Vijfgangen wijnarrangement  € 30,00
Viergangen wijnarrangement  € 24,00
Driegangen wijnarrangement:  € 18,00

VOORGERECHTEN € 12,50

Makreel
krab | pittige groenten | lotuswortel | yuzu

Gepekeld Vechtdalrund
Hollandse hummus | schorseneer | topinamboer | beukenzwam

Boerderij eend 
pompoen | bloedsinaasappel | pinda

Wildzwijnwang
zuurkool | eendenlever | rozijn | appel | katenspek

Velouté van truffel
aardpeer | hazelnoot | knolselderij | meloesui | mascarpone

Brood met kruidenboter, aioli en tomatensalsa € 5,25

SPECIALE EN DIEETWENSEN
Glutenvrij, melkvrij, vegetarisch, een 
voedselallergie of andere speciale of dieet 
wensen: Voor iedere gast presenteren 
we met uiterste zorg een speciaal menu. 
Graag informeren wij u samen met de 
keukenbrigade. De puurheid van koken 
door de keukenbrigade geeft vele 
mogelijkheden.

VEGETARISCHE GAST
Voor de vegetarische gast staan bij
de à la Carte enkele vegetarische keuzes
en ook in het Puur Vechtdal (verrassings) 
menu worden uw vegetarische wensen
vervuld tijdens alle gangen. 

KIDS
Uiteraard kunnen de kinderen kiezen van 
deze kaart, de porties kunnen worden 
aangepast in grootte. Natuurlijk kunnen 
zij ook kiezen van de kaart van ons 
Pannenkoekenrestaurant.

Ook hebben wij een wijnkaart samengesteld. 
Op deze wijnkaart hebben wij gekozen voor 
wijnen uit zowel de nieuwe als oude wereld. 
Graag helpt ons team van de bediening u 
een keuze te maken.

ONZE HUISLEVERANCIERS:
Pauw bier • Bakker Battjes • Vechtdalhoeve • De Baander • Buffelfarm
Slagerij Hoff • De Bessentuin • Nijenhuis Aspergeboerderij • Puur Vechtdal Zuivel
Vechtdal Honing • Korenmolen Windlust • De Kaashelden • Veltman Vis

Kwalitatief 
hoogstaande 

producten uit het 
Vechtdal, eerlijk 
geproduceerd, 

met respect 
voor mens- en 
dierwelzijn en 
niet belastend 

voor het milieu.

RHEEZER BISTRO MENU € 37,00

Makreel
krab | pittige groenten | lotuswortel | yuzu
Óf
Gepekeld Vechtdalrund
Hollandse hummus | schorseneer | topinamboer | beukenzwam

Kabeljauw
winterpostelein | spruiten | lardo | lavas
Óf
Haas van Mangalica varken uit Zuidwolde
peen | ui | mosterd | spek

Banana Royal
banaan | pure chocolade | caramel | popcorn
Óf
Kaas van “de Kaashelden” (+ € 2,50)
dadelbrood | vlierbes uit Rheeze

PUUR VECHTDALMENU

3 gangen menu: soep | hoofd | dessert  € 34,50
3 gangen menu: voor | hoofd | dessert  € 37,50
 
Een verrassingsmenu voor de hele tafel:
4 gangen: voor | tussen | hoofd | dessert  € 47,50
5 gangen: voor | tussen | soep | hoofd | dessert  € 55,50
6 gangen: voor | tussen | soep | hoofd | kaas | dessert € 62,50

Uiteraard kunt u aangeven of er bepaalde ingrediënten 
zijn waar we rekening mee moeten houden.

Een culinaire verrassing verzorgd door 
onze keukenbrigade met grotendeels
pure producten uit deze streek.

Gewoon Welkom
in de Rheezer Bistro!
   
Fijn dat u onze Rheezer Bistro bezoekt. 
Misschien wel het best bewaarde culinaire 
geheim van het Vechtdal. 
Passie voor koken en wijnen met liefde 
voor de gast en het Vechtdal zijn de basis 
voor wat op onze kaart komt.
Met oog voor natuur en milieu: we werken 
alleen met verantwoorde producten 
passende bij de seizoenen.
Veel ingrediënten zijn afkomstig uit deze 
streek, uit de natuur door wildplukken of 
uit onze eigen kruiden- en groentetuin van 
ons bijzondere intieme terras. Niet voor 
niets hebben we het duurzaamheidslabel 
GreenKey Goud. Graag laten we u genieten 
van smaak en aandacht! En wilt u meer 
weten? Het team staat u graag te woord. 

Met gastvrije groet, 
Enrico en Margé en team Rheezer Bistro

www.rheezerbelten.nl 


