Dranck & Speyskaart

Welkom bij Tante Sjaan!
De herberg van Vierhouten
Nu de dagen ook in het prachtige Vierhouten, de culinaire parel van de Veluwe langer worden,
presenteren wij met gepaste trots ons nieuwe menu.
Voor een ieder op elk tijdstip van de dag wat wils, dat is wat Tante Sjaan belangrijk vindt.
De inmiddels tot ver in de omstreken veel geprezen huisgemaakte appeltaart krijgt gezelschap van
heerlijk seizoensgebak bereidt met uitsluitend vers fruit. Soms mag u uzelf wel eens kriebelen
vinden wij van Sjaan. Gezellig bij de openhaard na een lange wandeling een drankje met een deelplank
met daarop de lekkerste fingerfood of geniet op ons ruime zonnige terras van onze hernieuwde lunch
kaart met daarop volop keuze uit warme en koude creaties.
In 2020 hebben allemaal offers moeten maken en is er weinig uitbundig gevierd, reden des te meer om
in 2021 de bloemetjes eens flink buiten te zetten. Wij denken graag met u mee of het nu een klein of
groot gezelschap is, een verjaardag, familiedag of een andere gelegenheid.
Bij Tante Sjaan is het altijd gezellig en bieden wij arrangementen geheel op uw wens en voorkeur aan.
Kwaliteit, Veluws Bourgondisch leven, en dat voor een betaalbare prijs, wij van Herberg Tante Sjaan
staan er garant voor.
Met culinaire groet,

Tante Sjaan en haar team
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WIFI: Tante Sjaan Gasten | WW: vierhouten

Even
lekker
genieten,
verder niks.

Arrangementen

Arrangementen
Een verjaardagsfeestje, huwelijksfeest, familiedag, BBQ,
themafeest of gewoon met vrienden weg; wij stellen u niet teleur.
U zorgt dat u uw goede humeur mee genomen hebt, wij doen de rest.
Alles verloopt zoals we van te voren met u doorgenomen hebben. Bij
Sjaan is alles mogelijk van 10 personen tot maximaal 250.
Hieronder enkele voorbeelden:

Veluwse wildspeurtocht
U wordt hartelijk door ons professionele team ontvangen met koffie en gebak.
Onder begeleiding van een natuurgids verkent u de prachtige natuur rondom Vierhouten. Sjaans keuken
team heeft bij terugkomst een uitgebreid warm en koud buffet voor u klaar staan, afsluitend met een
spetterend dessert buffet.
Al vanaf 58.00 per persoon
(48.00 per persoon zonder gids)

American beers & steaks BBQ night
Een onvergetelijke avond met collega’s, vrienden of familie? Ons vlees komt van de beste lokale slager,
onze bedieningsmedewerkers staan klaar en de BBQ wacht geduldig totdat de eerste kippenvleugels,
steaks, hamburgers en maiskolven gegrild kunnen worden.
Ook vegetarisch mogelijk of met uitsluitend vis.
Al vanaf 28.00 per persoon
Vraag bij ons naar de mogelijkheden!

Het is pas een geslaagd feest,
als u bij Tante Sjaan bent geweest!

Vandaag kookt Tante Sjaan. En morgen. En overmorgen...

Lunch

Tosti met soep naar keuze 11.50

Tosti’s

Stevige ruim belegde tosti’s van desem wit- of bruinbrood, geserveerd met ketchup of curry.
Ham en Kaas 6.90
Italiaans met salami, mozarella, groene pesto en tomaat 7.90
Vega mozzarella, groene pesto, tomaat en verse basilicum 7.90

Soepen

Onze soepen worden uitsluitend met verse ingrediënten bereidt en geserveerd met brood en boter.
Kruidige boerengroentesoep 7.90 (kan ook Vega)
Romige mosterdsoep met spekjes 7.90 (kan ook Vega)
Soep van de dag 7.90

Sjaan’s salad bowls

Diverse soorten sla, tomaat, komkommer, rode ui, ei, paprika en croutons. Altijd geserveerd met vers brood,
kruidenboter, allioli en pesto. Onze salade bowls kunt u zowel tijdens lunch als diner bestellen.
Runder carpaccio ossenhaas carpaccio, geroosterde pijnboompitten, groene pesto, Parmezaanse kaas 17.90
Gerookte zalm kappertjes en een mosterd dille dressing 18.90
Geitenkaas lauwwarme gebakken geitenkaas omwikkeld met spek 17.90
Biefstuk puntjes gebakken ui met champignons, geserveerd met een teriyakisaus 19.90
Serranoham met verse vijgen en een balsamico vinaigrette 19.90
Kipfilet gebakken kipfilet met gebakken champignons, ui en bosui mengsel; geserveerd met teriyakisaus 17.90
Surf & turf combinatie van gepelde en in de kruidenboter gebakken gamba’s en biefstukpuntjes 19.90

Gezelligheid,
kent geen
tijd bij
Tante Sjaan

Sjaans ruim belegde broodjes (tot 17.00 uur)

Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg; Tante Sjaan doet zeker niet normaal als
het op haar befaamde broodjes aankomt. Uitsluitend verse ingrediënten, altijd ruim
belegd en u heeft de keuze uit desem wit of bruin.

Traditioneel gezond diverse sla soorten, tomaat, komkommer, gekookt ei, been-

Een lekker kopje soep, 2 mini
runder kroketjes, desem brood
belegd met brie walnoot appel,
diverse sla soorten en honing en
een desem broodje belegd met
diverse sla soorten, jong belegen
boerenkaas, salami rode ui en
paprika

ham, belegen kaas, tomaat, komkommer, ui, diverse sla soorten en een zachte mosterd
dille dressing 9.90
Runder carpaccio dungesneden carpaccio diverse soorten sla,
geroosterde pijnboompitten, groene pesto, en Parmezaanse kaas 11.90
Viking Noorse gerookte zalm smeuïge roomkaas, komkommer, rode ui en een mosterd dille dressing om het af te maken 11.90
Zoet mals kippetje heerlijk belegd met gebakken gemarineerde kipstukjes, bacon, belegen kaas, gekookt ei en mosterd mayonaise 11.90
Boerengehaktbal een slagers rundergehaktbal van maar liefst 160 gram!! Uit de jus op uw bord, Zwolse grove mosterd en heerlijk vers
brood maken het helemaal af 9.90
Oma Bobs draadjesvlees kroketten met brood Tante Sjaan is gek op Oma Bob (ook vegetarisch te verkrijgen) 9.90
Melted Tuna huisgemaakte tonijnsalade, gegratineerd met jong belegen kaas, zo lekker heeft u het nog niet geproefd 12.90
Franse roombrie diverse slasoorten, crushed walnoten, stukjes appel en Veluwse bijenhoning 11.90
Sjaans uitsmijter 3 gebakken vrije uitloop eieren, keuze uit boerenham, belegen kaas of salami 8.90 (extra ingrediënt 1.00)

Lunch

Sjaan’s mixed lunch 14.90

Met passie en veel liefde serveren wij u graag lunch van 11.30 tot 17.00 uur

Warme lunchgerechten
Gebakken champignons lente ui, roomkaas op knapperig verse toast uit de oven, wat een smaaksensatie!!! 11.90
Tournedos met brood jus en gebakken champignons een meesterlijk mooi stukje vlees tot perfectie gebakken 28.90

Voor de liefhebbers als extra; gesmolten brie 31.90
Famous black Jack burger 2 maal 200 gram runderburger met sla, tomaat, komkommer, augurk, hamburgersaus en
dubbel kaas op een getoast hamburger bun, geserveerd met frietjes 17.90
Wild Billy Baconburger 100% rundvlees burger van maar liefst 200 gram, sla, tomaat, augurk, hamburgersaus,
gesmolten kaas en uitgebakken bacon op een getoaste hamburger bun en geserveerd met frietjes 15.90
Saté Ajam malse kipfilet, satésaus, gebakken uitjes, kroepoek, atjar tjampoer. Geserveerd met friet of brood 19.90

Sjaans Veluwse deel plank (tot 17.00 uur en vanaf 20.00 uur)

Geniet van deze prachtige veelzijdige fingerfood deelplanken. Geserveerd met brood, aioli, pesto, kruidenboter en olijven.
Rundercarpaccio XXXL een tegel vol met prachtige dungesneden ossenhaas carpaccio, komkommer, tomaat, rode ui,
geroosterde pijnboompitten, Parmezaanse kaas en verse groene pesto 27.50

Meatlovers carpaccio rolletjes, wraps met smeuïge roomkaas, de beste serranoham, oma Bobs

rundvlees bitterballen, langzaam gegaarde kipkluifjes met chilisaus, en pulled pork op toast.
Klein plankje 26.90		
Middel plank 49.90		
Grote plank 71.90

Sea lovers wraps gevuld met roomkaas en gerookte zalmfilet, gebakken gamba’s in knoflook,

gefrituurde garnalen met chilisaus, huisgemaakte tonijnsalade op toast, en inktvisringen in bierbeslag.
Klein plankje 24.90		
Middel plank 47.90		
Grote plank 69.90

Vegetarian lovers oma bobs bitterballen, kaasstengels met chilisaus, gebakken champignons
met bosui, eiersalade op toast, Mexicaanse groente wraps en uienringen in bierbeslag.
Klein plankje 24.90		
Middel plank 41.90		
Grote plank 69.90

Ook als tapas arrangement voor kleine en grote gezelschappen, vraag naar de mogelijkheden.

Eerlijk
zullen we
alles
delen.

Smeer ’m 2 soorten desem brood, aioli, groene pesto en kruidenboter 6.90
Romige mosterdsoep met of zonder spekjes 7.90
Kruidige boerengroentesoep 7.90
Soep van de dag 7.90

Voorgerechten

Om vooraf mee te beginnen (vanaf 17.00 uur)

5 in knoflookboter gebakken gamba’s geserveerd met brood om lekker te dippen 10.90
Runder carpaccio zachte met groene pesto gemarineerde ossenhaas, flinterdun gesneden, geroosterde

pijnboompitten, Parmezaanse kaas en tomaat 10.90

Carpaccio XXXL voor de grote eter of om lekker te delen 27.50
Spaanse serranoham salade met verse vijgen, oude kaas en balsamico vinaigrette 11.90
Gebakken champignons met bosui en gegratineerde kaas op toast 9.90
Pulled pork op toast met sesamzaad en bosui 10.90

“Goede wijn, behoeft geen krans”
Het gaat hier oorspronkelijk niet om dat de wijn een krans kreeg,
maar de herberg waar deze wijn of sterke drank geschonken werd.
De herbergier van zo’n herberg was namelijk verplicht om een
krans uit te hangen. Daarmee maakte hij duidelijk dat hij een
vergunning had om wijn en sterke drank te schenken.
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Hoofdgerechten (vanaf 17.00 uur)

Onze hoofdgerechten serveren we met een ratatouille van groenten en een aardappel gratin.

Vlees

Varkenshaas omwikkeld met spek 19.90
Tournedos met tantes jus 28.90

Voor de liefhebber met gegratineerde brie 32.90

Spare ribs super mals, keuze uit sweet of hot 18.90
Ajam Saté kipfilet, satésaus, gebakken uitjes, atjar tjampoer, kroepoek 19.90
Half scharrelkipje uit de grill met Sjaans speciale kruiden marinade 16.90
Varkensschnitzel 200 grams varkensschnitzel van onze top slager. Heerlijk met gebakken
champignons, ui en spekjes 17.90

Biefstukpuntjes malse biefstukpuntjes, gebakken spekjes, ui en champignons 18.90
Famous black Jack Burger 2 maal 200 gram runderburger met sla, tomaat, komkommer, augurk,
hamburgersaus en dubbel kaas op een getoast hamburger bun, geserveerd met frietjes 17.90

Wild Billy Baconburger 100% rundvlees burger van maar liefst 200 gram, ijsbergsla, tomaat,
augurk, hamburgersaus, gesmolten kaas en uitgebakken bacon op een getoaste hamburger bun
geserveerd met frietjes 15.90

Ik zit
even bij
Tante
Sjaan.

Zeebaars op de huid gebakken verse zeebaars, zeezout en citroen. Meer heeft deze vis niet nodig 19.90
Gamba spiesen 2 stuks met een heerlijke pesto tagliatelle 17.90
Zalm filet in een krokante kruidenkorst 18.90

Vega

Gevulde rode paprika een met ratatouille gevulde gegrilde paprika.
Heerlijk gekruid en vervolgens in de oven met gegratineerde kaas
15.90

Hoofdgerechten

Vis

Vega wellington met champignons, roerbak groenten en crème
fraiche 15.90

Mexicaanse enchilladas gevuld met Mexicaanse groenten

Bijgerechten

Voor de neefjes en nichtjes van Tante Sjaan

Sjaans krieltjes in de schil gebakken met sesamzaad 3.50
Verse friet met mayonaise 3.50
Extra ratatouille 3.00
Romige warme knoflooksaus 1.90
Champignonroomsaus 1.90
Zachte pepersaus 1.90
Griekse salade 3.50

gegratineerd met kaas. Geserveerd met een heerlijk milde salsa 15.90

Frietjes met een frikandel en appelmoes 7.50
Frietjes met bitterballetjes en appelmoes 7.50

Als extra bijgerecht kunt u kiezen uit:

Gezelligheid, kent geen tijd...

Toetjes
Dame Blanche verkeerd om chocolade ijs met vanille saus en choco boontjes 8.90
Crème brûlée met sinaasappel 7.90
Huisgemaakte choco mousse luchtige choco mouse en vanille mouse 8.90
Tante Sjaans fameuze appeltaart met kaneel ijs en slagroom 8.90
Huisgemaakte tiramisu het blijft gewoon erg lekker 7.90
Pavlova met vers fruit mascarpone en vruchtensaus een heerlijk dessert

op basis van meringue, genoemd naar de Russische ballerina Anna Pavlova 8.90

Kinderijsje 4.90
Toetje van Sjaan altijd lekker, altijd verrassend,

vraag ons wat Sjaan vandaag voor u als favoriete toetje bereidt heeft 6.90

“In de aap gelogeerd zijn”
Op vele plaatsen in het land moeten er herbergen zijn
geweest die naar een aap genoemd waren.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Beekbergen, waar volgens
sommige bronnen in “Herberg de Aap” wel eens verdachten van
misdrijven gevangen werden gehouden.

Toetje, koffie
of gewoon
allebei?

Warme dranken

Koffie 2.65
Espresso 2.65
Dubbele espresso 4.45
Cappuccino 2.85
Koffie verkeerd 2.95
Latte macchiato 3.25
Espresso macchiato 2.75

Alle koffie zijn cafeïne-vrij te bestellen
tegen een meerprijs van 0.35

Thee 2.50
Verse munt thee 3.95
Verse gember thee 3.95
Warme chocomelk 2.75
Warme chocomelk met slagroom 3.50
Warme chocomelk met rum 6.75
Warme chocomelk met rum
en slagroom 7.50

Zuivel

Melk 2.25
Karnemelk 2.25
Chocomelk 2.90
Fristi 2.90

Gebak
Sappen

Gebak

Frisdranken

Een punt Sjaan’s Appeltaart 3.35
Echt Veluwse arretjes cake 1.95
Seizoen gebak, heerlijk gebak
met vers seizoen fruit 3.25
Grote toef slagroom 0.75

Appelsap 2.90
Tomatensap 2.90
Verse jus d’orange (.0.25 liter) 3.90
Verse jus d’orange (0.40 liter) 6.25
Flesje ranja 2.75
Pepsi cola 2.75
Pepsi cola max 2.75
Sourcy rood/ blauw 2.75
Sourcy groot rood/ blauw 0.75 l 5.25
7 up 2.75
Sisi sinas 2.75
Royal club cassis 2.75
Royal club tonic 2.95
Royal club bitter lemon 2.95
Royal club gingerale 2.95
Rivella light 2.95
Lipton tea sparkling 2.95
Lipton tea green 2.95
Groot glas huisgemaakte ice tea 2.00

Elke ochtend bakt Tante Sjaan
haar fameuze appeltaart vers,
uitsluitend met verse
ingrediënten.
Dit mag u niet missen.

Koffie & Dranken

Koffie & Dranken

Speciale koffies

Heerlijke verwen koffie met lobbig
geslagen verse ongezoete room
Irish coffee 7.90
French coffee 7.90
Spanish coffee 7.90
Italian coffee 7.90

Tafelwater

Sourcy rood of blauw 0,75 l 5.25

En we gaan nog niet naar huis...

Koffie & Dranken
Likeuren

Baileys 4.75
Tia Maria 4.75
Passoa 4.75
Grand Marnier Rouge 5.25
Cointreau 4.75
Amaretto 4.75
Sambuca 4.75
Malibu 4.75
Liquor43 4.75
Drambuie 5.25
Dom Benedictine 5.25
Grappa 4.75

Wijnen
Gedistilleerd

Jonge/oude jenever 3.50
Vieux 3.50
Bessenjenever 3.95
Campari 3.90
Berenburg 3.50
Advocaat 3.90
Advocaat met slagroom 4.60
Jagermeister 3.90
Tequila 3.90
Gordons Gin 4.90
Beefeater Gin 5.50
Hendricks 5.75
Stoli vodka 5.25
Pernod 4.75
Bacardi rum 4.90
Carribean rum dark or white 4.90
Cognac Hennessy vs. 6.75
Cognac Hennessy VSOP 8.50
Whisky jameson 5.90
Glenfiddich 6.90
Jack Daniels 6.90

Huiswijn

Côte soleil sauvignon blanc 4.25 (fles 22.50)
Côte soleil chardonnay 4.25 (fles 22.50
Bereich bernkastel (zoet) 4.25 (fles 22.50)
Côte soleil rosé 4.25 (fles 22.50)
Côte soleil Merlot 4.25 (fles 22.50)

Wit

Farina pinot grigio een heerlijk frisse wijn 5.25 (fles 27.50)
Portillo sauvignon blanc fantastische combinatie met de zeebaars fles 32.50
Salentein barrel selectie chardonnay combineert goed met wit vlees en
visgerechten fles 52.50

Rose

Ramon Bilbao rosado 5.25 (fles 27.50)

Rood

Portillo Merlot per fles 32.50
Tempranillo bodegas Ramon Bilbao combineert geweldig met onze

tournedos en ander rood vlees per fles 44.50
Salentein barrel selectie malbec Geweldig mooie wijn uit Argentinië
per fles 52.50

Dessertwijnen

Een dessertwijn maakt uw diner compleet, het is de ultieme afsluiter.
Domain cases -Muscat de rivesaltes blanc 37.50 cl per fles 32.50

Nog eentje dan, we zijn er nu toch.

Bier

Kornuit
20cl

Wisseltap

Kornuit
25cl

Kornuit Pul
0,40l

Grolsch
Puur Weizen

Peroni
0,25l

Grolsch
Lentebok

Grolsch
Herfstbok

Grolsch
Radler 0,0%

Grolsch
Radler 2%

Grolsch
0,0%

Grolsch Weizen
0,0%

Liefmans
Fruitesse

Corona
Corona

Grolsch
Beugel

Grimbergen
blond

Grimbergen
Dubbel

Grimbergen
Triple

Karmeliet
Tripel

Duvel Moortgat
Duvel

La Chouffe
La Chouffe

Palm
Palm

2,25

2,50

4,00

4,50

2,75

4,70

4,70

Grolsch
Winterbok

Dranken

Van de tap

4,70

Flesbieren

3,50

4,70

3,50

4,70

2,75

4,70

4,50

4,70

3,95

4,50

4,60

4,50

4,45

3,70

Op het goede leven. Proost!

Het is pas een geslaagd feest,
als u bij Tante Sjaan bent geweest!
Een verjaardagsfeestje, huwelijksfeest, familiedag, BBQ, themafeest
of gewoon met vrienden weg; wij stellen u niet teleur.
U zorgt dat u uw goede humeur mee genomen hebt, wij doen de rest.
Alles verloopt zoals we van te voren met u doorgenomen hebben.
Bij Sjaan is alles mogelijk van 10 personen tot maximaal 250.
Hieronder enkele voorbeelden:

Veluwse wildspeurtocht
U wordt hartelijk door ons professionele team ontvangen met koffie en gebak.
Onder begeleiding van een natuurgids verkent u de prachtige natuur rondom
Vierhouten. Sjaans keuken team heeft bij terug komst een uitgebreid warm en
koud buffet voor u klaar staan, aanvullend met een spetterend dessert buffet.
Al vanaf 58.00 per persoon
(48.00 per persoon zonder gids)

American beers & steaks BBQ night
Een onvergetelijke avond met collega’s, vrienden of familie? Ons vlees komt
van de beste lokale slager, onze bedieningsmedewerkers staan klaar en de
BBQ wacht geduldig totdat de eerste kippenvleugels, steaks, hamburgers en
maiskolven gegrild kunnen worden.
Ook vegetarisch mogelijk of met uitsluitend vis.
Al vanaf 28.00 per persoon

