
Welkom
Hotel
Grand Boutique Hotel Huis Vermeer beschikt over elf kamers met koninklijke grandeur.
Allen met een eigen, uniek verhaal en deels ingericht met 18e-eeuws antiek wat
helemaal past bij de beleving en geschiedenis van het het monumentale pand dat als
Rijksmonument is erkend.
Alle kamers verschillen van elkaar in zowel oppervlakte als inrichting, wat ervoor zorgt
dat er in elke kamer een volledig unieke sfeer ontstaat. Zo hebben de kamers gelegen
aan de voorkant een spectaculair uitzicht op de Lebuïnuskerk en het onlangs
gerenoveerde stadsplein 'Grote Kerkhof'.

Restaurant
De keuken van Grand Boutique Hotel Huis Vermeer is een melange van kwaliteit,
ambacht én originaliteit. Het seizoen is onze basis met zijn eigen smaak en sfeer. Dat
maakt het uitdagend om onze gasten elk seizoen weer te verrassen! De menukaart
bestaat uit het culinaire Chef's Menu, een à la carte kaart en onze specials.

Het werken met seizoensproducten wordt mede mogelijk gemaakt door onze
samenwerking met lokale ondernemers zoals Kaashandel de Brink, 
Bakkerij Nollen, Dutch Canadian Foodline én een aantal lokale vleesleveranciers.

Ons team
Het team bestaat uit jonge, gemotiveerde en getalenteerde dames en heren. De
keukenbrigade wordt geleid door Stijn Vloedgraven. Aan de voorzijde treft u 
Renee Duivenvoorde als restaurantmanager. Samen streven zij naar een hoog niveau
en een unieke ervaring voor alle gasten.

Vergaderen & Evenementen
Imponeer uw zakenrelaties door ze te ontvangen bij Grand Boutique Hotel Huis
Vermeer. Vergaderen is mogelijk in onze ruime serre, knusse lounge óf monumentale
eetkamer. Private dining met uw bedrijf, familie of zakenrelatie kan al vanaf 
vier personen. Ook is het mogelijk om uw evenement bij ons of op uw eigen locatie te
organiseren. Wij komen graag met u in contact voor een passende offerte!

Gen�et!



Chef's Menu
Laat u verrassen door de chef en zijn brigade!  

Keuzestress? Twijfel? Wij kiezen maar al te graag voor U! Een zorgeloze dag met
de fijnste gerechten van ons menu van de chef. Ook verzorgen wij een vegetarisch
menu!

Wij vernemen graag uw eventuele allergieën en/of dieetwensen voorafgaand aan
het diner. Hier zullen wij het menu op aanpassen voor zover mogelijk is.

4 gangen menu | verrassingsmenu 
5 gangen menu | verrassingsmenu
6 gangen menu | verrassingsmenu

All-in Fijnproevers menu
bruisend aperitief | 5 gangen dinermenu | 1/2 fles Huis Vermeer wijn | tafelwater
koffie of thee met huisgemaakte friandises

Liever een kaasplank in plaats van een dessert? Hiervoor rekenen wij vijf euro
supplement.

Het chef's menu is alleen per tafel te bestellen.
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Menu
 17:30u - 20:30u



Appetizers
Oesters | per stuk                                                                                          
Sardines | van Ortiz | uit blik | citroen                                                                   
Pata negra & manchego | 12 maanden gerijpt                                                                                        
Carpaccio | dry-aged runderlende | kappertjes | radijs | paprika                                             
                                                        

Koude voorgerechten
Zalm | tataki | sesam | radijs | komkommer | tomasu soja
Steak tartaar van wortel | sjalot | mosterd | parmezaan
Marbré | gerijpte entrecote | lardo | pata negra | knolselderij | olijf | balsamico 
Terrine | eendenlever | verschillende bereidingen van biet

Warme tussengerechten
Coquille | bloemkool | paddestoel | hazelnoot | bruine boter
Tarte tatin | rode ui | bieslook | miso | yuzu 

Hoofdgerechten*
Visvangst van de dag | witlof | spinazie | mosterd | beurre blanc
Coeur de Boeuf tomaat | knolselderij | cantharel | artisjok | dille
Parelhoen | borst | poot | huid | bitterbal | braam | pistache | jus van gevogelte
Tournedos Rossini | biologische ganzenlever | champignon | gnocchi | madeira

Supplement
Gemengde salade
Frites | mayonaise
Frites | mayonaise | vers truffelschaafsel
Pimientos de padrón | gefrituurd | gerookt maldon zout
Foie gras | gebakken
Foie royale | gebakken | diervriendelijk & biologische ganzenlever

*Vergeet U niet onze hoofdgerecht-specials op de volgende pagina
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ÀlaCarte
 17:30u - 20:30u



Borrel
 12:00u - 20:30u

Borrel
Broodplank
brood van Bakkerij Nollen | olijfolie | 2 dips van het seizoen 

Borrelplateau Vermeer 
pata negra | manchego | zalm| boquerones | olijven | rundvlees bitterballen

Borrelplateau Vermeer XL
pata negra | manchego | zalm| boquerones | 4 oesters | blikje sardines | olijven 
rundvlees bitterballen | vietnamese loempiaatjes

Blikje olijven | sarasa cortijo | met pit | licht pikant
Schaaltje amandelen | gerookt | gebrand

Oesters | per stuk 
Sardines | van Ortiz | uit blik | citroen   
Pata negra & manchego | 12 maanden gerijpt 
Carpaccio | dry-aged runderlende | kappertjes | radijs | paprika

Frites | mayonaise
Frites | mayonaise | vers truffelschaafsel
Pimientos de padrón | gefrituurd | gerookt maldon zout

Haut Friture
Rundvlees bitterballen | 8 stuks | met Deventer Mosterd
Groente bitterballen | 8 stuks | met Deventer Mosterd
Vietnamese loempiaatjes | 8 stuks | met chili-saus
Gyoza | 8 stuks | kipvulling | sojasaus | sesam
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Spec�als
Seafood
Onze vis uit Zutphen, van Dutch Canadian Foodline

Saskia en Jan Remmelink weten alles van vis. Ze zien, voelen en ruiken meteen wat vers
is – en dus wat goed is voor hun groothandel en winkel in visspecialiteiten. Zodat je
alleen het beste en mooiste product serveert. Hun passie voor deze zee-producten,
maar voornamelijk kreeft (canners) begon 30 jaar geleden al in Canada. Wat ons betreft
de perfecte lokale speler in de vis-wereld! 

- Visplateau Vermeer
oesters | gamba's | zalm | makreel | tonijnsalade | sardines | remoulade

- Exclusive Visplateau Vermeer
oesters | gamba's | zalm | makreel | tonijnsalade | sardines | kreeft | coquilles  

De visplateaus worden geserveerd met brood van Bakkerij Nollen      

Dry-aged vlees uit onze rijpingskast
Dry aging is een proces waarbij het vlees, met bot, minimaal 21 dagen, maar vaak
langer, in een speciale kast of cel worden gerijpt aan de lucht. In zo’n rijpingskast wordt
de luchtvochtigheid en het klimaat beheerst tot resp. 85% en een temperatuur tussen
de 0 en 4 graden celcius. Aan de buitenkant ontstaat een harde droge korst, die
voorkomt dat bacteriën het vlees binnendringen. Door die harde korst verdampt het
vocht als het ware in het vlees, waardoor het vlees geconcentreerder wordt en een
intensere smaak krijgt. Tot slot breekt het proces van droogrijpen spierweefsel
langzaam af, waardoor het vlees malser wordt. Zéker als je mooi gemarmerd vlees
gebruikt. Droog rijpen heeft dus invloed op smaak én op de textuur.

- Côte de Boeuf | Nederland | Holsteiner | €13,- p/100gr | portie €52,- p/400gr

- Côte de Boeuf | Ierland | Black Angus | Grass Fed | €18,- p/100gr | portie €72,-
p/400gr 

Prijzen per 100 gram | minimaal 400 gram per portie
Het vlees worden geserveerd met pimientos de padron & een schaaltje frites
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 12:00u - 20:30u



Lunch
 12:00u - 16:00u

Salades
Geserveerd met brood van Bakkerij Nollen

Zalm | gebakken gamba's | suki-yaki | komkommer | crème fraîche
Makreel | gerookt | remoulade | dragon | Amsterdamse uitjes 
Tonijnsalade | limoen | bieslook | cornichons
Friese Geitenkaas | zeewier | walnoot | honing
Caprese | burrata | vleestomaat | kappertjes | ansjovis | vegetarisch mogelijk
Carpaccio | dry-aged runderlende | kappertjes | radijs | paprika
Steak | tomaat | rode ui | truffelmayonaise

Supplement
Gemengde salade
Frites | mayonaise
Frites | mayonaise | vers truffelschaafsel
Pimientos de padrón | gefrituurd | gerookt maldon zout | vegetarisch
Foie gras | gebakken
Foie royale | gebakken | diervriendelijk & biologische eendenlever
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Lunch Specials
Geserveerd met brood van Bakkerij Nollen

Soep van de dag 
Garnalenkroket | 2 stuks | huisgemaakt | zeekraal | citroenmayonaise 
Rundvleeskroket | 2 stuks | deventer mosterd
Biefstuk in jus | met brood | +/- 180 gram
Biefstuk in jus | met brood | pikant | +/- 180 gram

12 uur lunch special 
Soep van de dag | rundvleeskroket | broodje carpaccio van dry-aged runderlende
- garnalenkroket in plaats van een rundvleeskroket +€2,50
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Lunch
 12:00u - 16:00u

Lunch Menu
Laat u verrassen door de chef en zijn brigade!  

Keuzestress? Twijfel? Wij kiezen maar al te graag voor U! Een zorgeloze dag met
de fijnste gerechten van ons menu van de chef. Ook verzorgen wij een vegetarisch
menu!

Wij vernemen graag uw eventuele allergieën en/of dieetwensen voorafgaand aan
de lunch. Hier zullen wij het menu op aanpassen voor zover mogelijk is.

2 gangen lunchmenu | voor-, en hoofdgerecht | óf | hoofd-, en nagerecht

3 gangen lunchmenu | voor-, hoofd-, en nagerecht

Liever een kaasplank in plaats van een dessert? Hiervoor rekenen wij vijf euro
supplement.

Het chef's menu is alleen per tafel te bestellen.
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Dessert
Desserts
Kaasplank | 4 kazen | van Kaashandel de Brink  
Chocolade | mousse | 5 spices | peer | vanille
Mango | sesam | kaffir limoen | citroen | rode peper
Dessert van de Chef | vraag de bediening om een hint

Koffie of thee | huisgemaakte friandises | prijs vanaf
Huisgemaakte friandises | 3 stuks

After Dinner Drinks
Irish coffee | jameson | zoete slagroom
French coffee | grand marnier | zoete slagroom
Spanish coffee | tia maria | zoete slagroom
Italian coffee | amaretto | zoete slagroom

Limoncello Fizz | limoncello | cava | citroen
Espresso Martini | espresso | tia maria | vodka
Pornstar Martini | passievrucht | vodka | cava

Grahams's 10 years tawny port
Grahams's 20 years tawny port
Grahams's 30 years tawny port
Grahams's 40 years tawny port

Amaretto
Baileys
Cointreau

Vraagt u gerust naar onze uitgebreide digestieven kaart
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