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Vanouds is ontstaan uit een behoefte van veel mensen om weer 

eens vanouds te kunnen genieten aan het bezoek van een goede 

horecazaak. Het gevoel van thuis komen, maar dan wel met een 

moderne twist. Het is een uniek concept waarbij 300 lokale 

Achterhoekers aandeelhouder zijn van Vanouds. Hierdoor is 

het een concept dat breed gedragen wordt door de regio. De 

Achterhoek staat ook voorop in het concept. Er wordt namelijk 

zoveel mogelijk lokaal gekookt. De winst die door Vanouds wordt 

gemaakt, wordt als maatschappelijke functie teruggestopt in de 

regio. Zo neemt Vanouds een verbindende functie op zich, zowel 

van binnen als van buiten.

Over ons Genieten
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Wij hebben voor jou een fantastisch menu ontwikkeld. Hierin word je compleet 

in de watten gelegd door het Vanouds-team. Ambachtelijk bereid met het 

aanbod van dag. Maar je vindt er ook de verfijndheid en creativiteit van de 

chefs in terug. Eten volgens de Vanouds visie: lokaal, puur en ambachtelijk. 

Zij werken volgens het zero waste principe en weten jou elke twee weken te 

verrassen met nieuwe smaakcombinaties. Maak jouw avond af met bijpassende 

wijnen. Heb je allergenen of vragen? Vraag naar de mogelijkheden.

Genieten

3-gangen  35
 
 4-gangen 40
  5-gangen  45

BIJPASSEND WIJNARRANGEMENT

3 glazen   18   12

4 glazen   24   16

5 glazen   30   20

Chef ’s choice
Genieten van een dagverse maaltijd van de chef 

met tafelwater en een goed glas wijn naar keuze 

19,5



VOOR
Grilled Veggies 9
# Gegrilde groenten van de Kopa grill | Vanouds humus | boerenkwark dip | pickles

Lende 11
# Achterhoeks rund | gepofte pitten | oude boerenkaas  

 

Forel 11
# Gerookt | Vanouds salsa verde | aardappel krokant

Vanouds plank per 2 personen 12,5 p.p.
# Charcuterie | vis | kaas | dips | pickles  

Vanouds plank vega per 2 personen 12,5 p.p.
# Groenten | dips | noten | kaas | chutney

SOEP
Venkel-Ui  7
# Gegrild zuurdesem toast | oude kaas | groene kruiden  

Tomaat 7
# Boeren crème fraîche | gehaktballetjes van Achterhoeks rund | gegrild zuurdesem brood  

 Het rund dat wij gebruiken komt vers van het land tussen Doetinchem en Zelhem. Zij worden grasgevoerd en 

staan als ze willen 365 dagen buiten. Ze worden niet behandeld met antibiotica en hebben de ruimte om lekker te 

grazen. Dit is het Achterhoeks rund.

Vanouds Gazpacho  8,5
# Maar dan van het Achterhoekse land



HOOFD 

Gerechten worden geserveerd met een Vanouds jus

Eén van de signature dishes van de chefs. Een jus die wordt gemaakt van restjes van verschillende groenten.  

Ingekookt tot een smaakvolle stroperige jus en gekarameliseerd door de suikers die van nature aanwezig zijn  

in de jus. Bij Vanouds wordt er met de seizoenen meegekookt, dus iedere keer vind je weer een verrassende  

smaak van de Vanouds jus terug op jouw bord.

Knolselderij  17,5
# Spinazie | pastinaak | noten | waterkers 

Bloemkool   17,5
# Amandel | oude kaas | artisjok

Achterhoekse stamppot    17,5
# Wortel | aardappel | ui | witlof

 Ouderwetse Achterhoekse stamppot met penen. Aardappels als basis en mooie seizoens- en streekgroenten 

als toevoeging. Een prachtig regionaal gerecht met groenten als basis. Een heerlijke jus voor de smaak en 

geroosterde pitjes als krokantje. Eet hem zo of kies er een lekkere topping bij.

Mixed Grill 17,5
Gegrilde groenten | gerookte paprika | gepofte pitten

Als keuze topping 
 Landhoen   7,5
 Vers van het land  7,5
 Vis van de dag 7,5
 Tournedos   10

SIDES
Vanouds salade   3

Friet   3
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SALADE BOWL
Zowel klein als groot te bestellen.

Ricotta 11 | 15
# Linzen | Garam masala | tomatenchutney | amandel 

 De ricotta komt uit Zevenaar. Het wordt gemaakt van verse melk van de buffels van de Buffelboerderij. Dagvers 

wordt deze romige frisse kaas bereid. Ze hanteren hier nog een traditionele manier van kaas maken en die proef je 

terug in de smaak.

Tonijn 14 | 17
# Groene appel | soja-bosui vinaigrette | basilicum

Pulled Beef 14 | 17
# Achterhoeks rund | rode rijst | kimchi | ei | krokante ui 

PLATE SERVICE 
Als vanouds een plate geserveerd met salade en frietjes. Kies ook eens voor kruidenrijst als optie.

Beyond burger 16

Kipsaté   18

Vanouds hamburger   18

Biefstuk   19,5

Vis van de dag   19,5
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ALL DAYSpecials 
 Frietje stoofvlees 8,5

# Achterhoeks rund | mayonaise | krokante uitjes | pickles

 Eén van de signature dishes van Vanouds: de home-made pickles. De mooiste uien, bieten en penen van het 

land worden uitgekozen. Deze worden gewassen en geschild. Vervolgens worden ze in een zuur badje gelegd en 

mogen ze hier dagen in blijven drijven. Dan ontstaan de Vanouds pickles.

Vanouds linguini verde   11
# Vanouds salsa verde | courgette | oude schapenkaas | ei | amandel

Pasteitje  12
# Vanouds ragout | pickles

Steamy Buns  12,5
# Buikspek | Vanouds hoisin | kimchi

Vanouds linguini tonno     14
# Tonijn | Vanouds salsa verde | courgette | oude schapenkaas | ei | amandel

 De Vanouds Salsa verde is een dip waarin het zero waste principe terugkomt. We verwerken de minder mooie 

blaadjes en steeltjes van groene verse kruiden. Vervolgens worden onder andere neutrale olie en citroensap 

toegevoegd. Dit wordt samen gedraaid tot een heerlijke groene dip. 



NA
Chocola 7
# Gebakken | crumble | crème fraîche | vanille

Kokos 7
# Makroon | mango | passievrucht | rode peper | rijst

Tiramisu 8
# Achterhoeks kaneelbeschuit | pure chocolade | ingelegde sinaasappel | jeneverbes

 Deze tiramisu wordt authentiek gemaakt met Achterhoekse ingrediënten. Een heerlijke laag Achterhoeks 

kaneelbeschuit uit Winterswijk, romige mascarpone en intens pure chocolade. Eigenlijk kun jij de deur niet  

uitlopen zonder dit dessert te hebben geproefd. Maak het af met een glaasje Achterhoekse limoncello voor  

een gouden combinatie. 

Vanouds genieten met twee 9,5 p.p.
# Laat je verrassen door Vanouds desserts

Kaas  12,5 per 4 | 15 per 5
# Pickles | chutney | geroosterde noten | brood

 Geen zin in een zoete afsluiter? Wij hebben prachtige kazen voor jou geselecteerd, die minstens zo lekker zijn 

als een dessert. De kazen komen allemaal uit de regio en zijn van hoge klasse. Het keukenteam van Vanouds heeft 

ze voor jou oplopend in smaak opgebouwd. 



MINI-MENSJESVoor
Tomatensoepje 4

Moestuintje 5
 Een kleurrijk moestuintje met eetbare aarde. Een leuke manier om toch wat groente te proeven en lekker te dippen.

Lende 6
# Achterhoeks rund | gepofte pitten | oude boerenkaas 

 

Hoofd
Kipsaté  9
# Pindasaus | notenkroepoek | pickles   

Burgertje 9
# Vanouds ketchup | gesmolten kaas | snackgroenten   

Kibbeling 9
# Vis van de dag | knoflookdip | boontjes 

Kroketjes 9
# Rund | garnaal | oude kaas | sausje | snackgroenten  

Grote trek?  17,5
# Kies één van de hoofdgerechten als klein gerechten met een topping naar keuze  

Na
Vanouds kinderijsje 3,5
 Biologisch ijsje van 100% natuurlijke ingrediënten en voornamelijk fruit. Een Vanouds toevoeging om het een unieke 

beleving te maken. Een ouderwets ijsje op een stokje.
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VRAAG VOOR ONZE WIJNEN 
EN KELDERSCHATTEN NAAR 
DE UITGEBREIDE WIJNKAART



VANOUDS .NL


