
GERECHTEN WORDEN GESERVEERD VANAF 17.00

Koude voorgerechten
Vers afgebakken rustieke bol € 4,75
met diverse smeerseltjes

Huzarensalade met toast € 6,25
Uit eigen keuken

Rundercarpaccio € 9,95
Flinterdunne ossenhaas met
ruccola sla, parmezaansekaas,
pijnboompitten, rode ui en
truffelmayonaise

Gefileerde paling € 12,95
Op een bedje van sla en toast

Warme voorgerechten
Champignonsoep € 4,95
Heerlijke gebonden soep
met verse champignons

Tomatensoep € 4,75
Vers gemaakte tomatensoep uit
eigen keuken met gehaktballetjes

Groentesoep € 4,75
Ouderwets lekkere groentesoep
uit grootmoeders tijd

Kipkluifjes € 5,60
Gemarineerde kipkluifjes
uit de oven

Hotwings € 5,75
Pittig gepaneerde kip in
een krokant jasje

Hoofdgerechten vlees
Halve haan € 12,50
Heerlijk gekruide kip uit de oven

Kipschnitzel € 13,95
Gemaakt van echt kippenvlees

Schnitzel € 15,50
Gepaneerde varkens schnitzel
van bijna 300 gram

Schnitzel favoriet € 18,95
Gepaneerde varkens schnitzel met paprika,
champignons gebakken ui en een heerlijke 
saus gemaakt door de chef

Boerenschnitzel € 17,95
Gepaneerde varkens schnitzel verstopt
onder de gebakken champignons met
uien, spek en groenten

Cordon bleu € 16,50
Gepaneerde varkens schnitzel
gevuld met ham en kaas 

Schweinehaxe € 17,75
Botermals varkensvlees
hammetje van de grill

Spare-ribs +- 750 gram € 19,75
Een flinke portie spare-ribs
heerlijk gemarineerd met de
keuze uit naturel- zoet- pittig

Varkenshaas € 20,95
Met champignonroomsaus

Tournedos € 24,95
Botermalse haas biefstuk van 
een Veluwse dikbil

Mixed grill € 25,95
Tournedos-varkenshaas- spare-ribs-kipfilet 
geserveerd met een champignonroomsaus
of een pepersaus

Hoofdgerechten vis
Tongfilet € 19,95
In botergebakken
atlantische tongfilet

Zalm € 22,75
Op de huid gebakken zalm moot
geserveerd met dille-saus

Kindermenu’s
Mario (kroket) € 6,95
Donald Duck (kipnuggets) € 6,95
Goofy (frikandel) € 6,95
Kids Mix (4 mini-snacks) € 6,95
Roadrunner (knakworst) € 7,50

Extra’s en bijgerechten
Gebakken champignons en ui € 2,00
Champignonroomsaus € 2,00
Pepersaus € 2,00
Zigeunersaus € 2,00
Mayonaise € 1,75 
Curry € 1,75
Appelmoes € 1,90
Pindasaus € 2,25
Frites € 2,00
Gebakken aardappelen € 2,25
Sperziebonen met spekjes € 1,95
Bloemkool met een sausje € 1,95
Witlof met ham en kaas € 2,50

Bij alle hoofdgerechten wordt frites,
of gebakken aardappelen,

met sla en rauwkost geserveerd.

En mag nadien een verrassing 
uitgezocht worden in de piratenkist 

Schotels
Portie nasi of bami € 7,75
Oosterse kunsten uit eigen keuken

Portie nasi of bami speciaal € 12,25
Met stukjes sate van de haas

Shoarma schotel € 12,95
Gekruide varkensreepjes op een pita broodje 
geserveerd met frites, sla, rauwkost,
salade, knoflook en shoarmasaus

Kebab schotel € 12,95
Gekruide stukjes kebab 
geserveerd met frites, sla,rauwkost,
salade, knoflook en shoarmasaus

Burgwal schotel € 17,25
Shoarma en kebab geserveerd met frites, sla, 
rauwkost, salade, knoflook en shoarmasaus

Kipsate schotel € 13,00
Gemarineerde kippen-dij met pindasaus
geserveerd met frites, sla, rauwkost en salade

Sate schotel € 15,95
Gemarineerde varkenshaassate met pindasaus 
geserveerd met frites, sla, rauwkost en salade

Ijsgerechten
Kinderijsje € 3,30
Softijs met slagroom en spikkels

Ijs met slagroom € 4,10
Softijs met slagroom

Coupe noisette € 4,40
Softijs met gehakte hazelnoten en slagroom

Banana slpit € 4,95
Softijs met bananen, chocoladesaus en slagroom

Ananas Royal € 4,95
Softijs met ananas en slagroom

Dame blanche € 5,50
Softijs met chocoladesaus en slagroom

Copacobana € 5,80
Softijs met bananenlikeur, ananas en slagroom

Vruchtensorbet € 6,30
Softijs met verse vruchten en slagroom

Strawberry royal € 6,30
Softijs met aardbeien en slagroom

Nagerechten
Koffie of thee € 2,30
Verse muntthee € 2,45
Cappuccino of koffie verkeerd € 2,60
Latte machiato € 3,00
Latte machiato caramel € 3,30
Warme chocomel € 2,60
Appeltaart met slagroom € 3,00
Strawberry & white chocolate € 3,75
cheesecake
Vla-flip met slagroom € 3,25
Slagroom € 0,30

Irish coffee € 7,00
Met blended scotch whisky en slagroom

French coffee € 7,00
Met grand marnier en slagroom

Spanish coffee € 7,00
Met tia maria of licor 43 en slagroom

Coffee Brasil € 7,00
Met grand marnier, tia maria en slagroom

Traditionele burgers
Broodje hamburger € 4,60
Sla, tomaat, komkommer, augurk,
curry en ui

Broodje hamburger speciaal € 5,10
Sla, tomaat, komkommer, augurk, mayonaise,
curry, ui en gebakken ei

Broodje cheeseburger € 5,10
Sla, tomaat, komkommer, augurk, curry, 
ui en cheddar kaas

Broodje cheeseburger speciaal € 5,65
Sla, tomaat, komkommer, augurk, mayonaise,
 curry, ui , cheddar kaas en gebakken ei

Broodje hawaiburger € 5,40
Sla, tomaat, komkommer, augurk,
curry, ui, ham, kaas en ananas

Broodje hawaiburger speciaal  € 5,90
Sla, tomaat, komkommer, augurk, mayonaise, 
curry, ui, ham, kaas, ananas en gebakken ei

Broodje champignonburger  € 5,90
Sla, tomaat, komkommer, augurk, curry,
champignons en ui 

Broodje baconburger   € 5,10
Sla, tomaat, komkommer, augurk, bacon, ui,
cheddar kaas en  smokey baconnaise

Broodje smulburger  € 5,10
Sla, tomaat, komkommer, augurk, bacon, ui,
cheddar kaas en joppiesaus

Dubbele burgers
Broodje dubbele hamburger  € 8,95
Sla, tomaat, komkommer, augurk, curry en ui

Broodje dubbele hamburger Speciaal  € 9,50
Sla, tomaat, komkommer, augurk,
mayonaise, curry, ui en gebakken ei

Broodje dubbele cheeseburger € 9,50
Sla, tomaat, komkommer, augurk,
curry, ui en cheddar kaas

Broodje dubbele cheeseburger Speciaal € 9,95
Sla, tomaat, komkommer, augurk, mayonaise, 
curry, ui, cheddar kaas en gebakken ei

Runder burgers
Broodje megaburger  € 9,25
(180 gram)Op een heerlijke vers afgebakken
bol met sla, tomaat, komkommer, augurk,
ui en hamburgersaus

Broodje megaburger Speciaal € 9,75 
( 180 gram) Op een heerlijke vers afgebakken bol 
met sla, tomaat, komkommer, augurk, ui,
mayonaise , curry en gebakken ei

Broodje black angus burger € 9,50 
(150 gram) Op een heerlijke vers afgebakken
bol met sla, tomaat, komkommer, augurk,
cheddar kaas, bacon, ui en smokey baconnaise

Broodje black angus burger speciaal € 9,95
(150 gram) op een heerlijke vers afgebakken
bol met sla,  tomaat, komkommer, augurk, 
cheddar kaas, bacon, ui, mayonaise,
curry en gebakken ei

Speciale burgers
Broodje joppieburger  € 4,25
Hete donder (pittig gekruid gehakt)
met sla en joppiesaus

Broodje crispyburger € 4,50
Kipburger met sla, komkomer en joppiesaus

Broodje crispyburger pittig  € 4,50
Kipburger met sla, augurk en chilisaus

Broodje mex burger € 3,75
Mexicano met sla, kaas en chilisaus

Broodje cowboyburger € 5,00
Kipburger met sla, kaas, bacon en joppiesaus

Broodje vegaburger € 3,75
Bonita met sla, tomaat, komkommer,
augurk en curry

 Alle burgers zijn ook te bestellen als menu
(met frites, sla, en salade)  € 4,75

Gerechten met brood
Tosti ham-kaas € 2,90
Tosti hawai € 3,45
Tosti tartaar € 5,50
Uitsmijter kaas € 8,15
Uitsmijter ham € 8,25
Uitsmijter ham-kaas € 9,50
Twaalfuurtje € 7,95
3 sneetjes rustiek wit of bruin brood
met ham, kaas, dobbenkroket
Kippen-dij sate € 9,75
Sate van de haas € 11,95

Belegde broodjes
Broodje ei € 2,00
Broodje kaas € 2,75
Broodje ham € 3,00
Broodje filet americain € 4,10
Broodje fricandeau € 4,65
Broodje tartaar € 3,95
Broodje tartaar speciaal € 4,75
Broodje gezond € 4,95
Broodje warmvlees pindasaus € 5,60
Broodje warmvlees speciaal € 6,75
Met pindasaus champignons, ui, gebakken ei
Broodje shoarma  € 6,75
Pita brood, sla, knoflook en shoarmasaus
Broodje shoarma (groot) € 12,25
Pita brood, sla, knoflook en shoarmasaus
Broodje shoarma speciaal  € 9,50
Pita brood, sla, champignons, ui, kaas
Knoflook en shoarmasaus
Broodje kebab € 6,75
Pita brood, sla, knoflook en shoarmasaus
Broodje gert € 6,00
Kebab, kaas en sambal
Broodje favoriet € 5,75
Kippenlever, spek en uien
Broodje superburgwal € 6,75
Warmvlees, hamburger, uien, pindasaus,
curry, gebakken ei, sla en rauwkost
Broodje Harskamp € 6,75
Gebakken tartaar, champignons, ui,
ham, sla en rauwkost

De Ginkelse vleeskoe
De zon schijnt op de Ginkelse Heide. De bonte Kreel-
se koeien van boerderij Kreel verkiezen op deze 
warme dag hun koele stal boven het weiland. Hun 
dikke billen staan niet dicht op elkaar gepakt; ze 
hebben alle ruimte. Dé reden voor ons en onze 
slager uit het dorp om met deze bijzondere boerde-
rij samen te werken. 

Meer voor een koe
Herman Pieter Prangsma is de boer van boerderij 
Kreel. Trots laat hij zijn koeien zien en vertelt over 
zijn samenwerking met de slagerij: "Ik was het zat 
om te weinig te krijgen voor mijn koe. In de markt 
krijg je geen extra geld voor een koe die je beter 
behandelt of omdat je veel voor de natuur doet. 
Vorig jaar stapte Prangsma daarom op onze slager 
af voor een samenwerking en die was direct enthou-
siast. Dat mondde uit in een mooie samenwerking: 
Herman Pieter heeft de koeien, onze slager maakt 
er mooie stukken vlees van en wij kunnen het op de 
kaart zetten.  

Kwalitatief rundvlees 
Toen wij boerderij Kreel bezochten, wisten we dat 
de juiste boer gevonden was. "De koeien lopen daar 
vrij rond. Je hoort niets anders dan vogeltjes en de 
wind, want de boerderij ligt midden op de heide. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de koeien dat merken, 
we zien dit dan ook terug aan het vlees. 

Zorg voor de natuur
Het voerbeleid van de boer is bijzonder te noemen. 
Het voer dat de dames krijgen, komt voor ongeveer 
95% van zijn eigen land. Op het land groeien 
erwten, graan, maïs, zonnebloemen en kruiden en 
dit mengt hij tot uitstekend voer voor de koeien. Wij 
denken dat er een uniek product is ontstaan met 
deze samenwerking. Op de Ginkelse Heide lopen 
koeien die een prachtig leven hebben en dat levert 
dan ook prachtig vlees op. 

100%
Runder Burgers

van de Veluw
se

Dikbil

Wachtwoord: favoriet

Voedsel-allergie? Vraag het ons!



Voorgerecht
Steak tartaar € 8,95

Is een fijngesneden biefstuk van de Kreelse koe
met kappertjes op een bedje van rucola

met een overheerlijke Veluwse dressing met
Parmezaanse kaas 

Hoofdgerechten
Kreels stoofpotje € 14,95

Een heerlijk stoofgerecht met het streekvlees
van de Ginkelse heide 

Tournedos € 25,95
Een heerlijk streekproduct uit het Gelderse Ede, het vlees 

van de Kreelse koe van botermalse haasbiefstuk 

Entrecote € 22,95 
Een heerlijk stuk rundvlees van de Kreelse koe

geschikt voor iedereen die van puur
en ambachtelijk vlees wilt genieten

LUNCH & SNACKS Broodje

Gerechten met brood
Tosti ham-kaas € 2,90
Tosti hawai € 3,45
Tosti tartaar € 5,50
Uitsmijter kaas € 8,15
Uitsmijter ham € 8,25
Uitsmijter ham-kaas € 9,50
Twaalfuurtje € 7,95
3 sneetjes rustiek wit of bruin brood
met ham, kaas, dobbenkroket
Kippen-dij sate € 9,75
Sate van de haas € 11,95

Belegde broodjes
Broodje ei € 2,00
Broodje kaas € 2,75
Broodje ham € 3,00
Broodje filet americain € 4,10
Broodje fricandeau € 4,65
Broodje tartaar € 3,95
Broodje tartaar speciaal € 4,75
Broodje gezond € 4,95
Broodje warmvlees pindasaus € 5,60
Broodje warmvlees speciaal € 6,75
Met pindasaus champignons, ui, gebakken ei
Broodje shoarma  € 6,75
Pita brood, sla, knoflook en shoarmasaus
Broodje shoarma (groot) € 12,25
Pita brood, sla, knoflook en shoarmasaus
Broodje shoarma speciaal  € 9,50
Pita brood, sla, champignons, ui, kaas
Knoflook en shoarmasaus
Broodje kebab € 6,75
Pita brood, sla, knoflook en shoarmasaus
Broodje gert € 6,00
Kebab, kaas en sambal
Broodje favoriet € 5,75
Kippenlever, spek en uien
Broodje superburgwal € 6,75
Warmvlees, hamburger, uien, pindasaus,
curry, gebakken ei, sla en rauwkost
Broodje Harskamp € 6,75
Gebakken tartaar, champignons, ui,
ham, sla en rauwkost

De Ginkelse vleeskoe
De zon schijnt op de Ginkelse Heide. De bonte Kreel-
se koeien van boerderij Kreel verkiezen op deze 
warme dag hun koele stal boven het weiland. Hun 
dikke billen staan niet dicht op elkaar gepakt; ze 
hebben alle ruimte. Dé reden voor ons en onze 
slager uit het dorp om met deze bijzondere boerde-
rij samen te werken. 

Meer voor een koe
Herman Pieter Prangsma is de boer van boerderij 
Kreel. Trots laat hij zijn koeien zien en vertelt over 
zijn samenwerking met de slagerij: "Ik was het zat 
om te weinig te krijgen voor mijn koe. In de markt 
krijg je geen extra geld voor een koe die je beter 
behandelt of omdat je veel voor de natuur doet. 
Vorig jaar stapte Prangsma daarom op onze slager 
af voor een samenwerking en die was direct enthou-
siast. Dat mondde uit in een mooie samenwerking: 
Herman Pieter heeft de koeien, onze slager maakt 
er mooie stukken vlees van en wij kunnen het op de 
kaart zetten.  

Kwalitatief rundvlees 
Toen wij boerderij Kreel bezochten, wisten we dat 
de juiste boer gevonden was. "De koeien lopen daar 
vrij rond. Je hoort niets anders dan vogeltjes en de 
wind, want de boerderij ligt midden op de heide. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de koeien dat merken, 
we zien dit dan ook terug aan het vlees. 

Zorg voor de natuur
Het voerbeleid van de boer is bijzonder te noemen. 
Het voer dat de dames krijgen, komt voor ongeveer 
95% van zijn eigen land. Op het land groeien 
erwten, graan, maïs, zonnebloemen en kruiden en 
dit mengt hij tot uitstekend voer voor de koeien. Wij 
denken dat er een uniek product is ontstaan met 
deze samenwerking. Op de Ginkelse Heide lopen 
koeien die een prachtig leven hebben en dat levert 
dan ook prachtig vlees op. 

Snacks / Frites
Frikandel / kroket € 1,90 € 2,55
Kwekkeboomkroket € 2,20 € 2,85
Dobbenkroket € 2,20 € 2,85
Satekroket € 2,20  € 2,85
Goulashkroket € 2,10 € 2,75
Kalfskroket € 2,10 € 2,75
Elite croquet € 2,10 € 2,75
Kaassouffle € 2,00  € 2,65
Ham-kaassouffle € 2,00 € 2,65
Kipcorn € 2,25 € 2,90
Braadworst € 2,50 € 3,15
Knakworst € 2,50 € 3,15
Pikanto € 2,25 € 2,90
Gehaktbal € 3,75      € 4,40
Mexicano € 2,25      € 2,90
Loempia € 3,80
Loempia speciaal € 5,95
Shoarmarol € 2,75
Saterol € 2,40
Bonita € 2,15
Sitostick € 2,75
Berehap pindasaus € 3,25
Bamibal  € 2,30
Bami/nasischijf € 2,25
Ragoezi € 2,50
Boerenbrok € 2,50
Vlampijp € 2,50
Viandel € 2,50
Tomaat mozzarellasouflesse € 2,25
Slaatje  € 3,50
Frites klein € 2,10
Frites middel  € 2,75
Frites groot € 3,50
Boerenfrites klein € 3,90
Boerenfrites groot € 5,00
Frites stoofvlees klein € 5,75
Frites stoofvlees groot € 6,50
Frites shoarma klein € 7,25
Frites shoarma groot € 11,00
Frites doner kebab € 7,75
Frites hete kip € 4,75
Frites kapsalon € 8,50
Frites kapsolon groot € 11,50
Catamaran € 7,35

Menukaart

Bij alle hoofdgerechten wordt frites,
of gebakken aardappelen,

met sla en rauwkost geserveerd.

www.restariafavoriet.nl

Sauzen
Mayonaise € 0,55
Curry € 0,55
Joppie € 0,55
Pindasaus € 0,80

Mayo/Curry € 0,75
Speciaal € 0,80
Oorlog € 0,90
Rotzooi € 1,00


