Historie
Restaurant Theehuis
Uddelermeer is met het
Uddelermeer, Blekermeer en de
Hunneschans gelegen in een
historisch interessant gebied.
Het Uddelermeer is, als
overblijfsel van de IJstijd, een
merkwaardig fenomeen (Pingo).
Na de IJstijd ontdooiden grote
stukken bevroren grond op enkele stukken na. Onder die
enkele stukken bevonden zich nog enorme ijsklompen in de
bodem. Uit die ijsklompen zijn het Uddelermeer en het
Bleekemeer ontstaan en zijn dus restanten van de vorstheuvels
uit de laatste IJstijd.
Schapen wassen in het Uddelermeer was een eeuwenlange
traditie. Ook landelijk is het Uddelermeer bekend. Menig
schoolreisje ging vroeger naar het Uddelermeer waar men zich
prima vermaakten. Vele badgasten namen een duik in het
Uddelermeer of vertoefden op het strandje. In de
wintermaanden is het Uddelermeer bij voldoende vorst een
uitgelezen plaats om
heerlijk te schaatsen.
Tegenwoordig grazen
in het voorjaar en
zomermaanden weer
schapen rond de
oevers van het
Uddelermeer.
Het Uddelermeer is
het hoogst gelegen
natuurmeer in ons
land.

Naast het Uddelermeer ligt de Hunneschans. Deze is
waarschijnlijk gebouwd als versterking in een tijd dat met name
de Noormannen de Veluwe teisterden.
Na het Trechterbekervolk werd de Veluwe bewoond door
mensen die eveneens bekend zijn geworden om hun
aardewerk, het Standvoetbeker-volk. Akkerbouw en veeteelt
waren de belangrijkste middelen van bestaan. In de
zogenaamde late Steentijd, maar vooral in de Bronstijd, zo
omstreeks 1800 voor Christus drukten twee culturen een
duidelijke stempel op het leven in en rond Uddel. Het reeds
eerder genoemde Standvoetbekervolk maar vooral het
Klokbeker-volk. In de graven van de
Klokbekermensen werden de eerste
metalen voorwerpen aangetroffen.
Van die bewoning bleek zelfs een
grafheuvel zich gedeeltelijk onder de
aarden wal van de Hunneschans te
bevinden.
Deze grafheuvel is heden ten dagen
nog duidelijk zichtbaar. Een wandeling op de Hunneschans,
gelegen tegenover het Restaurant Theehuis Uddelermeer, is
dan ook zeer de moeite waard. Diverse bronzen plaquettes bij
het Uddelermeer en de Hunneschans vertellen over de
geschiedenis.

Geachte gast,
Restaurant Theehuis Uddelermeer is prachtig gelegen aan
het Uddelermeer en de Hunneschans en heeft u als gast
vanuit een rijke historie veel te bieden. Gelegen temidden
van bossen en heidevelden geniet het restaurant bekendheid als
vertrek- en aankomstpunt voor wandel- en fietstochten en
begroeten wij onze vaste gasten van heinde en ver. Of het nu
gaat om een kopje koffie met een “Uddelermeertje”, een
smakelijke lunch of een heerlijk diner; in ons restaurant is het
elk jaargetijde goed toeven en bent u een welkome gast.
De menukaart is veelzijdig en voor "elck wat wils". Daarnaast
bereiden onze creatieve koks voor u de heerlijkste streek- en de
mooiste seizoensgerechten.
Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar, is het restaurant, de
serre of het Koetshuis bij uitstek geschikt voor een huwelijk
(ook huwelijksvoltrekkingen), feesten en partijen, een
bedrijfspresentatie, vergadering of workshop. Informeert u eens
naar de mogelijkheden of breng een bezoek aan onze
internetsite: www.uddelermeer.nl
Gastvriendelijkheid en sfeer zijn samen met vakkundigheid en
een weloverwogen verhouding tussen kwaliteit en prijs,
begrippen waar wij als familie en team voor gaan! Is er
onverhoopt toch iets waar u meer aandacht voor vraagt dan
stellen wij het zeer op prijs dit van u te mogen vernemen.
Mede namens onze
medewerkers wensen wij u
een prettig en smakelijk
verblijf in ons restaurant en
zien wij u graag weer terug!
Matthijs en Hanneke Edinkvan Duuren

Koffie
Koffie crème
Cafeïnevrije koffie
Cappuccino
Latte
Espresso
Koffie verkeerd
Koffie met slagroom
Koffie met koffiekaatje

2,40
2,40
2,50
2,90
2,45
2,50
2,60
3,95

Koffie maar dan anders
Braziliaanse koffie
Tia maria, koffie en room
Amandel koffie
Amaretto, koffie en room
Franse koffie
Grand Marnier met koffie en room
Ierse koffie
Whiskey met koffie en room
Friesche koffie
Beerenburg met koffie en room

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95

Thee en Chocolade
Thee
Russische thee met rum
Warme chocolade met slagroom
Weense chocolade, warme chocolade
met rum en slagroom
Verse muntthee (alleen zomer seizoen uit eigen
groentetuin)

2,30
5,95
3,60
6,95
2,95

Gebak
'Uddelermeertje', het alom geroemde
appelgebak van eigen huis
'Hazelaartje', schuimgebak gevuld met
hazelnoot-mokkacrème (glutenvrij)
Huisgemaakte cake met slagroom
Suikervrij vruchtenvlaaitje
Apfelstrudl met vanille ijs en vanille saus
Saucijzenbroodje

2,70
2,70
2,50
2,50
6,95
3,95

Dranken
Frisdrank per fles
Natuurlijke limonadesiroop
diverse smaken
Chocomel of Fristi
Jus d'orange
Tomatensap
Crodino
Melk of karnemelk
Vers geperste sinaasappelsap

2,60
2,25
2,85
2,85
2,85
2,95
2,35
3,95

Bieren van de tap
Hertog Jan
Leffe dubbel
Hoegaarden wit

2,90
3,95
3,95

Alcoholvrij bier
Amstel Radler citroen 0.0% of 2.0%
Heineken 0.0%

2,95
2,85

Speciale bieren
Palm, Duvel
Wisselende seizoensbieren en regionale bieren
Uddelaer, Leffe blond, Liefmans
vanaf:
Jenevers/Brandewijn
vanaf:
Port/Sherry/Martini
Advocaat met slagroom
Jägermeister
Gin/Vodka/Rum/Campari
Franse Cognac, div. soorten
vanaf:
Likeuren, div. soorten
vanaf:
Whisky, div. soorten
vanaf:

3,95

Huiswijn rood en rosé Vin de Pays d’Oc Merlot
Huiswijn wit per glas Chardonnay/Sauvignon

3,75
3,75

Huiswijn per fles
Coté Soleil rood/wit/rosé
Laurent Miquel Pere et Fils Syrah – Grenache
Per glas

19,75
24,95
4,25

Prosecco per fles
Prosecco flesje voor 2 glazen

17,50
8,50

3,95
2,90
2,95
3,95
3,85
4,95
6,95
5,45
6,50

Vraagt u ook eens naar onze mooie en gevarieerde
wijnkaart!
Voor bij uw drankje
Portie bitterballen 8 stuks ‘Heeren van Loosdrecht’
6,95
Portie vegetarische borrelhapjes 8 stuks
6,50
Veluwse broodplank met diverse vleessoorten,
oude kaas, gemarineerde uitjes en cornichons
12,50
Kaasplank met kruidenkaas, blauwe kaas, geitenkaas,
oude kaas en brie
12,50

Kindergerechten
Kroket met frites,
mayonaise en appelmoes
6,95
Frikandel met frites, mayonaise en
appelmoes
6,95
Kipnuggets met frites, mayonaise en
appelmoes
6,95
Kinderpannenkoek

4,75

Lunchgerechten en pannenkoeken tot 17.00 uur
Bourgondisch brood wit of bruin
Gezond met ham, kaas en rauwkost
Jonge-, oude kaas of brie
Warme geitenkaas met ananas en honing
Huisgemaakte eiersalade
Broodje gerookte zalm met rode ui en kappertjessaus
Pulled chicken met smokey BBQ saus

7,50
7,50
8,50
7,50
8,75
8,50

Tosti met ham en kaas
Tosti Hawaï met kaas en ananas
Tosti met rauwe ham en zongedroogde tomaatjes,
brie en pesto
Croque madame met spiegelei

5,50
5,75

2 rundvlees of groenten kroketten met brood
2 rundvlees of groenten kroketten met frites

7,75
9,75

5,95
6,95

Salades
Gemengde Veluwse salade met gebakken
bospaddenstoelen, rode ui en ei
10,50
Weidesalade, gemengde salade met geitenkaas,
honing, ananas en walnoten
12,75
Jagerssalade, gemengde salade met gekonfijte eend en
eendenborst, sinaasappel en gemberdressing
14,75
Salade Uddelermeer, gemengde salade, gerookte zalm
en tempuragarnalen
12,75
Bij de salades wordt brood met roomboter geserveerd

Van onze eigen kippen
Omelet naturel
Omelet kaas en tomaat
Veluwse omelet met spek,
ui, champignons en prei
Uitsmijter met ham en/of kaas
Uitsmijter “Uddelermeer” met
ham, kaas en spek

7,75
7,95
8,75
7,75
8,75

Pannenkoeken (tot 17.00 uur)
Pannenkoek naturel
Pannenkoek appel-rozijnen
Pannenkoek spek-ui
Pannenkoek ham-kaas
Pannenkoek gember-kaas
Extra beleg € 1,50

6,95
7,95
7,95
7,95
7,95

Plates
Boswachters Schnitzel met frites en salade

15,50

Hollandse biefstuk met pepersaus, frites en salade

15,50

Kibbeling met kappertjesmayonaise, frites en salade

15,50

Kipsaté met atjar, kroepoek, frites en salade

15,50

Gefrituurde Camembert, frites en salade

15,50

Soepen
Bisque van kreeft
met een tomaten bruschetta

7,75

Tomatensoep met room

6,75

Bospaddenstoelen bouillon

6,75

Bij de soepen wordt brood met boter geserveerd

Pasteitje
Gevuld met kip champignon ragout
Kan ook vegetarisch

9,50

Voorgerechten
Carpaccio gerookte rib-eye
Oude kaas, truffel mayonaise, in port
gemarineerde zilverui

10,50

Gerookte zalm
Gerookte zalm, kappertjes mayonaise en
frisse salade en krokantje van dille

10,50

Tempura van grote garnalen
Sesam mayonaise en zoetzure komkommer

12,50

Tartetatin van rode ui
Eendenborst en een saus van sinaasappel,
honing en tijm

12,50

Carpaccio van rode biet
Geitenkaas, walnoten, salade en balsamico

9,75

Pasteibakje
Gevuld met brie, honing en tijm

9,50

Hoofdgerechten Vis
Steak van gerookte en verse zalm
Hollandaise saus

23,50

In roomboter gebakken Zeewolf
Kreeftensaus

24,50

Specialiteit
Sukade van Black Angus
26,50
Jus van eekhoorntjesbrood en gebakken
paddenstoelen

Hoofdgerechten vlees
Maiskipfilet
Gevuld met brie en omwikkeld met spek en
mosterdjus

22,50

Tournedos
Malse biefstuk van de haas met rode portsaus

27,50

Wild zwijn wangen
Met een saus van spek en appel

24,50

Gekonfijte eendenbout
Met een sinaasappel-portsaus

23,50

Uddelermeer klassiek
Kalfslever
Spek, ui en appelcompôte

25,25

Roompotje
Varkenshaas medaillons in champignonroomsaus

23,25

Hoofdgerechten vegetarisch
Risotto
Met ingrediënten van het seizoen

17,95

Biet Wellington
Rode biet in bladerdeeg en groente jus

17,95

Groenten stoofpot
Seizoen groenten, champignons en noten

16,50

Ravioli
Gevuld met eekhoorntjesbrood

16,50

Paddenstoelenstrudl
Gemengde paddenstoelen in bladerdeeg
met knoflooksaus

17,95

Alle gerechten worden geserveerd
met een aardappelgerecht naar
keuze, groente en een frisse salade.

Nagerechten
Brownie
Met hazelnootijs en karamelsaus

8,75

Ouderwetse bitterkoekjesbavaroise
Met witte chocoladesaus

8,75

Rabarbercrumble
Met vanille ijs en slagroom

8,75

Kaasplank
Met Hollandse en Franse kazen

12,50

IJscoupes
Kinderijsje
2 bolletjes ijs met fruit en slagroom

4,75

Dame Blanche
Vanille ijs met warme chocoladesaus

8,75

Hete Liefde
Vanille ijs met warme bosvruchten

8,75

Super coupe

9,50

Allergenen informatie is aanwezig. Heeft u een
allergie meld het ons alstublieft.

Wij houden rekening met het milieu; zo zijn o.a. onze
rietjes biologisch afbreekbaar. Onze groenten komen
zoveel mogelijk uit eigen groentetuin.

