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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



AVOND
menukaart

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

in de watten gelegd door het Vanouds-team. Vers bereid met het aanbod van 

de 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 maand te verrassen met 

nieuwe smaakcombinaties. Maak jouw avond af met bijpassende wijnen. Heb 

je allergenen of vragen? Vraag naar de mogelijkheden.

Genieten

3-gangen  37,5
 
 4-gangen 45
  5-gangen  50
  6-gangen  57,5

BIJPASSEND WIJNARRANGEMENT

3 glazen   19   12

4 glazen   26   16

5 glazen   32   20

6 glazen   38   24

Uitbreiden met friandises 5



OM MEE TE STARTEN
Oesters     1STUK 4       3STUKS 12      6STUKS 24
# Citroen | bosui | rode wijnazijn

   Champagne 1e cru Brut Maison Alain Bernard   12 

VOOR
Zwarte bonen   11 
# BBQ citroen | pompoen | oude schapenkaas

   Verdejo ‘Galana ‘Bodegas Aljibes   5 

Makreel   13 
# Eidooier | rettich | wortel

   Grüner Veltliner ‘Sandgrube’ Rainer Wess     8,5

Vitello tonnato   14 
# Kalf | tonijn | kappertjes

   Sauvignon blanc ‘Alma Bella”     5,5

Tartaar   15 
# Rund | little gem | sjalot 

   Fiano “De Falco”  Caolino     6,5 
 

TUSSEN 
Pompoen   12 
# Crèmesoep | steranijs | bos ui

   Pinot Grigio ‘Marta’ Monte Tondo     5,7

Kwartel   15 
# Linzen | kruidnagel | ui

   Grenache blanc – clairette “Rocca Maura”     7  



HOOFD
Waar kan werken we bij Vanouds zoveel mogelijk lokaal. Zo komt onze landhoen van 

KemperKip, onze vis van Wennekes, onze eieren van Tomesen, ons brood van Kaspers 

en onze groenten zoveel mogelijk van de Zaaistek. Een prachtig staaltje Achterhoek  

op jouw bord dus! 

Aardpeer   22 
# Mandarijn | prei | hollandaise 

   Chenin Blanc “Inspector Perenquey” Jordan     8 

Risotto   27
# Wilde gamba | parmezaan | kreeftenjus

   Chardonnay Les Bertholets     7 

Landhoen   28
# Hazelnoot | zuurkool | appel

   Pinot Noir “Les Grains cuvee Rare’”     6,5

Zeeduivel   29 
# Paddenstoelen | koffie | bonito flakes 

   Chardonnay “Rocca Maura”     6,5

Hert   33 
# Knolselderij | vadouvan | witlof

   Nootsaeck Dark tripel bier     4,9

Tournedos    37 
# Aardappel | rozemarijn | kalfsjus 

   Merlot “Black Magic”Jordan     8,8
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DESSERT
Arretjescake   9 
# Pistache | pruim | filodeeg 

   Malvasia Nera‘Passito’ Cantine de Falco      8 

Kwarktaartje   9 
# Peer | kruidkoek | basilicum

   Moscato d’Asti, La Trava     6,5

Najaars tiramisu   10 
# Amaretto | koffie | amandel 

   Dom benedictine likeur      5,5

Dame blanche   12
# Vanille | chocolade | bessen 

   Petit manseng – gros manseng Domaine Nigri ‘Pas des Deux’     9 

Kaasselectie   13 
# Selectie van Nederlandse kazen 

   Port Tawny, ‘DR’ Agri Roncao      6,5

   Port colheita 1998     9 

Kleintje zoet   5 
# Laat je verassen door de kleine creaties van onze patissier 

 



AVOND
menukaart

VRAAG VOOR ONZE WIJNEN 
NAAR ONZE WIJNKAART EN ONZE 

SELECTIE KELDERSCHATTEN



VANOUDS .NL


