
      vegetarisch          lactosevrij           glutenvrij

Baakseweg 8 | 7251 RH Vorden
www.keukenvanhackfort.nl

volg ons op facebook!

Welkom bij de Keuken van Hackfort, 

Sinds maart 2017 runnen wij dit restaurant op 
deze prachtige locatie. In samenwerking met 
Natuurmonumenten willen wij laten zien wat 
Hackfort en haar omgeving te bieden heeft. 

De schitterende moestuin wordt onderhouden 
door enthousiaste vrijwilligers van 

Natuurmonumenten. Onze koks vinden het 
iedere keer weer een uitdaging om de met 

liefde gekweekte groenten in onze gerechten 
te verwerken. Tevens proberen wij zoveel 

mogelijk samen te werken met leveranciers die 
op het Landgoed en in de omgeving boeren en 
produceren. Bezoek onze website voor meer 

informatie over onze lokale leveranciers. 

Geniet, Boudewijn en Lindsay 

LUNCH-MENU 
van 11.00 - 17.00 uur

Vegetarische soep          .......................................................... 5,50

Doesburgse Mosterd Soep          ................................... 5,50

Hartige groententaart 
geserveerd met een frisse salade ..................................... 8,50

Salade met noten, druiven en oude
kaas van Urtica de Vijfsprong     ......................................  9,50

Salade met huisgerookte kip
van boerderij De Nieuwe Baankreis     ...................... 9,50

Gebakken geitenkaas met honing en geschaaf-
de amandelen, geserveerd met bruinbrood     ...... 9,50

Boerenomelet met verse groente en huis-
gerookt spek geserveerd met bruinbrood     ........ 8,50

Twee Bio kroketten van rund van  
Natuurmonumenten met bruinbrood
Vegetarische kroketten ook mogelijk     .................. 8,50

Hamburger van Hackfort rund van boerderij
de Rietberg met koolsla en frites     ............................. 13,50

Gepocheerde zalm met een frisse salade  
en een sausje van boter en citroen .............................. 14,00

Broodje van de grill met Taleggio en Ham .......... 6,50

Frites met kruidenmayonaise          ............................. 3,00

Veel van de gerechten kunnen ook lactose of gluten-
vrij bereid worden.

Maandag  gesloten
Dinsdag  10.00 - 17.00 uur
Woensdag  10.00 - 17.00 uur
Donderdag  10.00 - 17.00 uur
Vrijdag  10.00 - 21.00 uur
Zaterdag  10.00 - 21.00 uur
Zondag 10.00 - 17.00 uur

Indien u met een 
groep wilt reserveren, 
zijn wij flexibel met 
onze openingstijden.


