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hotel – restaurant 

HUIS VERMEER 

 

 

 

 
Onze gehele menukaart bezorgen wij bij u thuis!  

 

Onze openingsdagen zijn van woensdag t/m zondag. Een bestelling plaatsen kan tot 17:00 uur voor 

dezelfde dag. 

Bezorging is beschikbaar tot 20:00 uur. Bezorgkosten binnen Deventer bedragen €2,50, buiten 

Deventer €5,00. Afhalen is kosteloos. 

Alle gerechten zijn door onze keukenbrigade bereid – u hoeft dus zelf niet meer in de keuken te 

staan. De warme gerechten hoeft u alleen nog op te warmen in een pan heet water óf in de oven. 

Een beschrijving hierover wordt bij de bestelling geleverd. 

Bestellen kan door te bellen naar 0570 612 826 of uw bestelling te mailen naar 

info@hotelhuisvermeer.nl buiten openingstijden. 

 

Verblijft u bij ons in het hotel? U kunt de gerechten van de kaart bij op de kamer laten bezorgen, waar 

een gedekte tafel voor u klaar zal staan.   

mailto:info@hotelhuisvermeer.nl
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KERST BOX 
 

Kerst Box | bezorging van 24 t/m 31 december     

Kerst vieren we dit jaar thuis! Dat betekent niet dat we niet lekker kunnen dineren.  

Geniet tijdens de Kerstdagen thuis van een overheerlijk 4-gangen menu!  

Bestel een box, compleet met decoratie, broodjes, een feestelijke fles Cava en bezorging bij u thuis 

voor €50,00 per persoon. Met een kleine handeling tovert u een wonderschoon diner op tafel. 

Wij houden rekening met allergieën en/of dieetwensen die u ons van tevoren aangeeft! 

De Kerst Box voor de kerstdagen is te bestellen tot uiterlijk. 23 december. De Box wordt in de 

middag bezorgd en kan daarom op zelf gewenst tijdstip genuttigd worden. 

 

Vanwege de aanhoudende drukte is de actie verlengd tot 31 december 2020!  

 

 
KERSTMENU 

Amuse 

Voorgerecht 

zalm | tapioca | rode biet |dille 

Tussengerecht 

kreeft | coquille 

Hoofgerecht 

fazant | zuurkool | stoofpeer 

aardappel | jus 

Dessert 

witte chocolade | grapefruit  

champagne 

Extra te bestellen 

kaasplank €13,50 p.p. 
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WIJNPAKKET 
 

Een overheerlijk diner is natuurlijk niet compleet zonder een goed glas wijn! Bestel daarom bij uw menu 

een mooi wijnpakket. De wijnpakketen zijn ook los te bestellen en bij u thuis te bezorgen. 

 

Pakket 1           €25,- 

1 wit | 1 rood 

Het eerste wijnpakket bestaat uit twee mooie Spaanse wijnen: één wit, één rood. Onze sommelier is 

afgelopen jaar naar Albacete, Spanje afgereisd om zelf te wijnen te blenden. Vanaf dat moment 

presenteren wij met trots onze Huis Vermeer Wijnen. 

Twee flessen wijn niet voldoende? Voor €60,00 ontvangt u zes flessen wijn, waarbij u zelf de voorkeur 

aangeeft voor witte of rode wijn. 

 

Pakket 2           €65,- 

2 wit | 2 rood 

In onze eindeloze wijnkelder staan prachtige wijnen op u te wachten. Onze sommelier stelt voor u 

een pakket samen met twee witte en twee rode wijnen.  

 

Pakket 3           €75,- 

2 wit | 2 rood | 1 Cava 

Een feestelijk diner? Graag voegen wij een fles Cava toe aan uw bestelling.  

 

Cava – Eteri                €10,50 | €57,50 

1 fles | 6 flessen 

 

Champagne - Alain Bernard, Champagne Brut 1er Cru              €32,50 | €175,00 

1 fles | 6 flessen  
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SEAFOOD 
 
Visplateau Vermeer | per twee personen      €65,- 

4 oesters van het seizoen, gebakken reuzengamba's, gemarineerde zalm, sardines in olijfolie van 

Ortiz , huisgemaakte krabsalade, Hollandse garnalen, zeekraal, citroenmayonaise, cocktailsaus & een 

bol zuurdesembrood. 

 

Exclusief Visplateau Vermeer | per twee personen     €100,- 

hele kreeft, gebakken visvangst, 4 oesters van het seizoen, gebakken reuzengamba's, gemarineerde 

zalm, sardines in olijfolie van Ortiz, huisgemaakte krabsalade, Hollandse garnalen, zeekraal, 

citroenmayonaise, cocktailsaus & een bol zuurdesembrood. 

 

 

 

 

 

Seafood     

Oesters van het seizoen | GEAY Speciales no3 of goed alternatief) | per stuk  €3,50 

Mandje van 12 oesters & een fles Cava       €35,00 

Kingcrabpoot | per stuk | met citroenmayonaise & gerookte sesam   €dagprijs 

Hele kreeft | per stuk | met citroenmayonaise & gerookte sesam   €dagprijs 

Gebakken reuzengamba’s | 5 stuks       €15,50 

Garnalen Cocktail | Hollandse garnalen | cocktailsaus     €12,50 
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MENU’S 

 

Verrassingsmenu’s | bezorging van woensdag t/m zondag     

Heerlijk (thuis) genieten van een uitgebreide restaurant 

ervaring. Alle gerechten worden kant-en-klaar geleverd: u 

kunt meteen aan tafel!  

De hoofdgerechten hebben een kleine handeling nodig 

vanuit u als chef-kok! Een oven of pan met heet water staat 

vaak garant voor een culinair succes! Uitleg hierover vindt u 

in de bestel-box.  

De menu’s worden afgestemd op uw allergieën en/of 

dieetwensen. 

3 Gangen Verrassingsmenu €39,50 p.p. 

incl. brood & garnituren   

4 Gangen Verrassingsmenu €47,50 p.p. 

incl. brood & garnituren  

 
 
Lazy Sunday Brunch | bezorging op zondag 
      

Wij maken jouw zondag nóg heerlijker met een Lazy Sunday 

Brunch Platter! What’s not to like?! 

 
Stel je voor; een lazy start met koffie op bed. Tussen 11 en 13 

uur gaat de bel en bezorgen wij deze waanzinnige brunch 

schotel persoonlijk aan jou. 

 
Wat je krijgt? Een compleet uitgebreide brunch natuurlijk. 

What’s in it for you? Verse croissantjes, zalm, koffiebroodjes, 

kazen, charcuterie, een zuurdesembol, appeltaart, garnalen, 

makreel, vers fruit en jus d’orange, oesters én cava! We 

zeiden toch dat het een feestje zou worden?! 

De prijs van dit feestje aan huis is €24,50 p.p. (zonder oesters 

€19,50 p.p.) Ook leuk om te geven aan een ander!  

Bestellen kan tot zaterdagavond 20.00 uur. 
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SPECIALS 
 
Vleesgerechten & Wild    

U kiest een gerecht, met of zonder bijgeleverde garnituren 

 

Vleesgerechten dienen 48 uur van tevoren besteld te worden, o.b.v. beschikbaarheid 

 

Hele Kalkoen | +/- 3kg | gegaard        €dagprijs 

Kalkoen poot | +/- 600 gram | sousvide gegaard      €dagprijs 

Fazant | +/- 400 gram | gegaard        €dagprijs 

Fazant poot | +/- 300 gram | gekonfijt       €dagprijs 

Hertenrug | per 200 gram | gebakken       €dagprijs 

Wildzwijnswang | per 150 gram | zacht gegaard     €dagprijs 

 

Garnituren | aardappel | zuurkool | stoofpeertje | jus | per persoon    €6,50 

Extra stoofpeertje         €3,50 

 

Desserts     

Ouderwets Appelkruimelgebak        €4,50 

Cheesecake | sinaasappel | 5 spices | braam      €12,50 

Signature Karamel | yoghurt | roze peper | passievrucht | dille   €11,50 

Kaasplank | 4 kazen van Kaashandel de Brink      €13,50 

 

 

Cadeaucheques | luxe verpakt 

Luxe lunchbon van 40 euro      €40,00  €35,00 

Culinaire cheque van 85 euro      €85,00  €75,00 

Luxe diner van 120 euro      €120,00 €100,00 

Uitgebreide Luxe dinerbon van 180 euro    €180,00 €150,00 


