27.12.2018

ONTSPANNEN VERGADEREN
OP DE CAMPING
Camping Ganspoort beschikt over drie prettige vergaderruimtes, voor bruut
brainstormen, ontspannen overleggen en voortvarend vergaderen. In onze grote
zaal kunnen maximaal 60 personen terecht, in de middelgrote zaal maximaal 12 en
in de kleine maximaal 6. Alle zalen zijn voorzien van een LED-scherm en analoog
presentatiemateriaal. De ruimtes zijn te boeken met verschillende ontbijt-,
lunch-, borrel- en dinerarrangementen.
Camping Ganspoort is uitstekend bereikbaar per trein, bus, boot, fiets en auto.
MEER WETEN? VRAAG ONZE MEDEWERKERS GERUST OM EEN KORTE RONDLEIDING.

MENUKAART
Ganspoort Guest
ww: welkomhier

BORREL

HELE DAG

KOUD

v Landbrood met Ganspoort-saus ........................................................ 3,00
v Gemengde gemarineerde olijven ....................................................... 3,00

Portie grillworst en eendenpaté ..................................................... 5,00
v Portie jong belegen kaas met mosterd en augurkjes ................................... 4,00
v Rauwe groenten met Ganspoort-saus ................................................... 5,00
v Gemengde borrelplank voor 2 personen ............................................... 15,00
WARM
8 Bitterballen met mosterd .......................................................... 5,50
v 8 Kaasloempiaatjes met chilisaus .................................................... 6,50
8 Butterfly garnalen met chilisaus................................................... 6,50
v 8 Vegetarische loempiaatjes met chilisaus ........................................... 4,50
12 Gemengde warme snacks ............................................................ 8,50
v Nacho’s uit de oven met tomatenchutney, guacamole en zure room ...................... 7,50

ONTBIJT

08.00 - 11.00

Griekse yoghurt, cruesli & honing ................................................... 5,00
Griekse yoghurt, vers fruit, cruesli & honing ....................................... 6,00
Croissant met jam & boter ........................................................... 3,50

WEEKEND ONTBIJTBUFFET

09.00 - 12.00, ZATERDAG & ZONDAG

Geniet in het weekend van ons uitgebreide ontbijtbuffet! ........................... 10,00
- Camping tafel: brood, zoet beleg, kaas, ham, eieren, fruit,
croissant & yoghurt met cruesli

LUNCH

11.00 - 16.30

BROODJES (WALDKORNBOL OF MAISBOL *)

v Geitenkaas met appel, honing en gemengde noten * .................................... 8,00

Carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitten, kappertjes en Parmezaanse kaas *........ 9,50
v Citroen-munt-hummus met salade en geroosterde groente * ............................. 7,00
Vikingbröd gemarineerde zalm, mierikswortel, salade van appel, venkel en rode ui..... 8,50
12 UURTJE

v Soepje, kroket, licht en donker brood, salade, ham en kaas ......................... 10,00

WARM
Biologisch Belgisch worstenbroodje .................................................. 3,50
v Uitsmijter (licht of donker brood) .................................................. 8,00
- per toevoeging ham/kaas/spek .................................................... + 0,50
Rundvleeskroketten met mosterd (licht of donker brood) .............................. 8,00
Ganspoort gehaktballetjes, augurk en piccalilly (licht of donker brood) ............. 8,00
v Groentenkroketten met piccalilly (licht of donker brood) ............................ 8,00
Maas-Rijn-IJssel Runderhamburger op een briochebol met chipotle-mayonaise en friet . 15,00
SOEP
v Paprika-Mascarponesoep .............................................................. 5,00
v Wisselende seizoenssoep ............................................................. 5,00
SALADES (GESERVEERD MET LICHT OF DONKER BROOD)
v Vegan Buddha Bowl met parelgort, avocado, geroosterde groenten, hummus en noten..... 10,50
Caesersalad met kip, cherry tomaat, parmezaan, croutons, bacon en ansjovisfilet .... 11,50
Salade met gemarineerde zalm, cherry tomaat, appel, venkel, rode ui en dille........ 12,50
v
v
v
v

KIDS
Boterham met pindakaas, jam, hagelslag of Nutella ................................... 2,00
Tosti kaas of ham/kaas .............................................................. 3,00
Kroket met een witte/bruine boterham ................................................ 3,50
Groentefrietjes en snoeptomaatjes met Ganspoort-saus ................................ 3,00

ZOET
Ambachtelijke appeltaart met slagroom ............................................... 3,50
Taart van de week ................................................................... 4,50
Allergie
Heb je een allergie of een verzoek? Laat het ons weten!
v Vegetarisch, of kan vegetarisch bereid worden.

DINER

VANAF 17:00

VOORGERECHTEN
Carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitten, kappertjes en Parmezaanse kaas .........
Gemarineerde zalm, mierikswortel-creme, salade van appel, venkel, rode ui en dille ..
v Trio van vegetarische bruschetta’s, tomatenchutney, hummus en pesto .................
Paté van eend en gans, veenbessencompote, toast en een frisse salade ................

9,50
8,50
6,50
7,50

SOEPEN

v Paprika-Mascarponesoep .............................................................. 5,00
v Wisselende seizoenssoep ............................................................. 5,00

SALADES (GESERVEERD MET LICHT OF DONKER BROOD)

v Vegan Buddha Bowl met parelgort, avocado, geroosterde groenten, hummus en noten..... 10,50

Caesersalad met kip, cherry tomaat, parmezaan, croutons, bacon en ansjovisfilet .... 11,50
Salade met gemarineerde zalm, cherry tomaat, appel, venkel, rode ui en dille........ 12,50
CAMPING KLASSIEKERS

v Belgische kaasfondue met rauwe groenten en landbrood ............................... 15,00

Maas-Rijn-IJssel Runderhamburger op een briochebol met chipotle-mayonaise en friet ..... 15,00
Kip-sate met kroepoek, friet, gefrituurde uitjes en zoet-zure kool.................. 15,00

HOOFDGERECHTEN (GESERVEERD MET ZOETE AARDAPPELGRATIN EN SEIZOENSGROENTEN *)
Gegrilde Runder-rumpsteak (200 gram) met rode portjus * ............................
Gebakken Victoriabaars met witte wijn-saffraansaus * ...............................
Gebakken Maiskip Suprême met Bockbiersaus * ........................................
v Vegan pompoen-curry met kikkererwten, basmati rijst en mango-chutney ...............

20,50
18,50
17,50
16,50

KINDERMENU

v Kroket, frikandel of gehaktballetjes met frietjes, groentefrietjes en mayonaise ..... 5,00
v Soepje naar keuze ................................................................... 5,00

IJsje uit de vriezer .......................................................... vanaf 1,00
BIJGERECHTEN

v Portie friet ........................................................................ 2,50
v Schaaltje salade .................................................................... 2,50
v Schaaltje seizoensgroenten .......................................................... 3,00

DESSERT
‘Ganspoort ijscoupe’. Hazelnoot- en vanille roomijs met karamelsaus en slagroom...... 5,50
Crème Br�lée met witte chocolade en baileys ......................................... 5,50
‘Triple Chocolate Mousse’. Witte- en pure chocolademousse met brownie en karamelsaus .... 6,50
Vanille cheesecake met bosvruchtensaus en bourbon vanille roomijs ................... 6,50
z.o.z. voor
borrelkaart

