
kids
TOSTI HAM EN KAAS   4.5

TOSTI KAAS EN TOMAAT   4.5

TOMATENSOEP   4.0

BUDDY PIZZA   6.5

tomatensaus, mozzarella

BUDDY BURGER   7.5

brioche bun, 100g natuurvlees, cheddar, gebakken ui, 

tomaat, sla, ketchup, burgersaus

BUDDY SATÉ   6.5

kippendij saté, pindasaus, frites, gebakken ui, cassave 

kroepoek

VEGA BUDDY   6.5

brioche bun, bietenburger, sla, tomaat, burgersaus

BUDDY PULLED PORK   5.5

brioche bun, pulled pork, koolsla, ingelegde komkommer, 

uienchutney, gebakken ui, bbq saus

desserts
LAVA CAKE   6.0

chocolade cake, vanille-ijs, vers fuit

DAME BLANCHE   6.0

vanille-ijs, chocolade saus, slagroom

DUDOK APPELTAART MET IJS EN SLAGROOM   6.0

dudok appeltaart, vanille-ijs, slagroom

POFFERTJES MET IJS EN SLAGROOM   6.0

twaalf poffertjes, vanille-ijs, slagroom

broodjes
tot 16:00 uur

CIABATTA CARPACCIO   10.5

truffelmayonaise, olijven tapenade, pijnboompitten, 

rucola, bacon, parmezaanse kaas

CIABATTA GEROOKTE ZALM   10.5

ingelegde ui, mierikswortel mayonaise, zeekraal,

avocado (+1.0)

VEGAN TRIANGEL GEZOND   8.5

hummus, gegrilde groenten, rucola

RUNDVLEESKROKETTEN OP BROOD   8.5

twee van dobben rundvleeskroketten op wit of bruin brood

GROENTEKROKETTEN OP BROOD   8.5

twee van dobben groentekroketten op wit of bruin brood

UITSMIJTER MET HAM, KAAS OF SPEK   8.5

extra ingrediënt +1.0

MENU

Restaurant de Berghut

Oehoe Canoe, I’m so in love with you!

Als je bij ons komt dineren mag je na 17:00 uur 

gratis gebruik maken van een kano! Stuur de 

kinderen er op uit of ga zelf lekker mee en verken de 

prachtige omgeving. Geniet van de rust en de natuur 

bij ondergaande zon. 

Natuurvlees

Natuurvlees is twee sterren beter leven 100% 

Nederlands rundvlees afkomstig van runderen 

die zijn ingezet voor het beheer van de natuur. 

De vrouwelijke Limousin runderen grazen in de 

Nederlandse nationale parken, bossen, polders en 

uiterwaarden. Zo houden ze de natuur open en 

geven ze de ruimte aan allerlei plantensoorten die 

anders in de verdrukking zouden komen. 



burgers
BIG BBQ   15.5

brioche bun, 250gr natuurvlees, bacon, gebakken ui, 

cheddar, ingelegde komkommer, sla, tomaat, bbq saus, 

burgersaus

CLASSIC VALLEY   10.5

brioche bun, 150gr natuurvlees, gebakken ui, cheddar, 

ingelegde komkommer, sla, tomaat, ketchup, burgersaus

PULLED PORK   10.5

brioche bun, pulled pork, gebakken ui, koolsla, ingelegde 

komkommer, uienchutney, bbq saus

DORADE BURGER   12.5

brioche bun, dorade filet, sla, tomaat, ingelegde rode ui, 

tomaten salsa

BIETEN BURGER   9.5

brioche bun, bietenburger, geitenkaas, dadelsaus, sla, 

tomaat, burgersaus

VEGAN BEYOND BURGER   15.5

haverbol, beyond burger, ingelegde rode ui, ingelegde 

komkommer, sla, tomaat, burgersaus

VEGAN PULLED PADDO   12.5

haverbol, pulled paddo, koolsla, ingelegde komkommer, 

uienchutney, gebakken ui, bbq saus

burgermenu
Vanaf 16:00 uur worden de burgers met 

bijgerecht geserveerd. Kies minimaal 1 van de 

volgende bijgerechten:

KOOLSLA   2.5

OVEN AARDAPPELTJES   3.5

FRITES   3.0

ZOETE AARDAPPEL FRITES   4.0

GEGRILDE GROENTEN   3.5

extra’s
CHEDDAR   1.0

AVOCADO   1.0

BACON   1.0

GEBAKKEN EI   1.0

pizza’s
MARGHERITA   7.5

tomatensaus, mozzarella 

VEGGIE   8.5

tomatensaus, mozzarella, gegrilde groenten 

FUNGHI   8.0 
tomatensaus, mozzarella, champignons

SPICY SALAMI   9.0

tomatensaus, mozzarella, salami, rode peper

PULLED PORK   10.5

tomatensaus, mozzarella, pulled pork, uienchutney, 

ingelegde rode ui, bbq saus maak je eigen salade
BASIS SALADE   12.0

verschillende soorten sla

KLEINE SALADE   9.0

verschillende soorten sla

+ VLEES OF VIS   incl.

kip, gebakken doradefilet, gerookte zalm of falafel

+ DRESSING   incl.

citroendressing, caesardressing, balsamicodressing 

of honing-mosterddressing

+ TOPPINGS   vanaf 0.5 p.st.

kies er zoveel als je wilt!

p.st. +0.5

• rode biet

• gegrilde groenten

• mais

• bonenmix

• granaatappelpitjes

• croutons

• paprika

• zeekraal

• koolsla

• ingelegde komkommer

• ingelegde rode ui

• zongedroogde tomaat

• komkommer

• cherrytomaatjes

p.st. +1.0

• avocado

• gekookt eitje

• gebakken eitje

• bacon

• pijnboompitten

• pittenmix

• walnoten

• dadels

• feta

• geitenkaas

• parmezaanse kaas

voorgerechten
CARPACCIO   9.5

truffelmayonaise, olijven tapenade, pijnboompitten, 

rucola, bacon, parmezaanse kaas

BIETENCARPACCIO MET GEITENKAAS   8.5

rode biet, geitenkaas, appel, dadels, honing, walnoten

AVOCADO SALADE   9.0

avocado, rucola, cherrytomaat, ingelegde rode ui, 

zeekraal, feta, stokbrood 

TOMATENSOEP   5.5

hoofdgerechten
VALLEY KAPSALON   15.5

pulled pork, zoete aardappel frites, cheddar, knoflooksaus, 

komkommer, sla, tomaat, ingelegde rode ui, harissa

VEGA KAPSALON   15.5

pulled paddo, zoete aardappel frites, cheddar, 

knoflooksaus, komkommer, sla, tomaat, ingelegde rode ui, 

harissa

vanaf 16:00 uur

SPARERIBS   18.0

spareribs, aardappeltjes uit de oven, frisse salade 

KIPSATÉ   15.5

kippendij saté, pindasaus, frites, ingelegde komkommer, 

gebakken ui, cassave kroepoek

 
DORADEFILET   16,5

aardappeltjes uit de oven, seizoen groenten, salsa, rucola


