
MENUKAART
LUNCH & BORREL

Duurzaamheid en lokale producten voeren de 
hoofdmoot in de gehele villa. Herkenbare gerechten 
van regionale producten, maar niet alledaags. We 
geven overal net een speciale touch aan. In de villa 
is er zowel plaats voor een intiem diner als voor een 
uitgebreid buffet of zelfs bruiloften. Ga naar
www.villakalkoven.nl om meer te lezen.
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VILLA KALKOVEN
STEFAN & THIJS

“Villa” in de naam is gebaseerd op de betekenis van het grote 
pand, waar je verschillende ruimtes op een andere manier kunt 
benutten. Naast dineren is er veel mogelijk op onze locatie, 
zoals familiefeesten, bruiloften en bedrijfsfeesten. Door de 
verschillende ruimtes in onze Villa kunnen we zowel groepen als 
het restaurantgedeelte bedienen. En met slechts enkele minuten 
verwijderd van de A28 en volop gratis parkeergelegenheid voor de 
deur is de bereikbaarheid uitmuntend te noemen. Wij ontvangen 

u graag eens om van uw wensen werkelijkheid te maken!
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BIJ VILLA KALKOVEN IS VEEL MOGELIJK,
ONZE CREATIVITEIT KENT GEEN GRENZEN. 

Heeft u andere ideeën die u zou willen doen met onze top locatie & faciliteiten? 
Stuur een bericht of bel, we hebben altijd een luisterend oor!

STEFAN    THIJS

MADE BY: LUCIA KORTEKAAS MARKETING



CLUBSANDWICH  12
3 lagen sandwich met kippendij, bacon, kaas, 
avocado en pittige mayonaise geserveerd met 

groentenchips

KALFSKROKETTEN MET BROOD  8,5 
geserveerd met mosterd en kleine salade

KROKETTEN FESTIVAL 9,5 
3 verschillende mini kroketjes op broodjes

EGGS ROYALE 13,5 
2 gepocheerde eieren op briochebrood met 

gerookte zalm en tomatenhollandaise 

TOAST MET PADDENSTOELEN 9,5 
met truffelmayonaise en gepocheerd ei

PITTIGE HOT DOG  11 
van kippenvlees op briochebrood met zoetzure 
groenten, hotdogsaus en gefrituurde zuurkool

SANDWICH CARPACCIO  10,5
met bieslookmayonaise, gedroogde tuinboon en 

oude weerribben kaas

STEAK TARTAAR  14,5
van kalfsvlees, geserveerd met 63°C eitje en brood

LEKKER UITGEBREID LUNCHEN?
Vraag de bediening naar de dessertkaart.

 

Allergie? Meld het ons.

Sharing is caring, deel je mooiste
moment met de #villakalkoven 

LUNCH SPECIALS
SOEP VOORAF  5

Geserveerd met brood en boter
 

BOUILLABAISSE  16,5
met gebakken vis van de dag, garnalen en 
rivierkreeft. Geserveerd met brood en boter 

VILLA’S LUNCH  11,5 
3 wisselende componenten (vega mogelijk)

SHAKSHOUKA  14,5 
Oosters lunchgerecht bestaande uit gebakken 

groenten in tomatensaus met in de saus gegaarde 
eitjes. Geserveerd met flatbread

 
VIS SALADE 14,,5 

met gerookte zalm, rivierkreeft, gamba en 
gepocheerd ei

SALADE BURRATA 13,5 
met pestodressing, tomaten en gedroogde 

tuinbonen

HUISGEMAAKTE CHEESECAKE  4
met lemoncurd

APPELGEBAK  3,5
geserveerd met slagroom

BONBON’S  1,5 p.s.
van Bonbon Atelier A3 naar keuze

WEEKGEBAK  d.p.

SALADES

OESTERS  3 p.s.
Zeeuwse oesters geserveerd met schuim van 

cacao en yuzu 

ESCARGOTS  2,5 p.s.  
Nederlandse slow escargots

4 BITTERBALLEN 4 p.4.s. 
van 100% biologisch kalfsvlees

4 RISOTTO BALLETJES 7 p.4.s.
met gorgonzola en spinazie

4 KROKANTE TATSUTA KIP 7 p.4.s. 
met pittige mayonaise

4 DIM SUM 4 p.4.s.
gevuld met diverse groenten 

4 OESTERZWAM BITTERBALLEN  6 p.4.s.
geserveerd met truffelmayonaise 

BORRELPLANK 17,5
diverse warme en koude hapjes 

VERSE FRIET  4,5
geraspte oude kaas en truffelmayonaise

KAASPLANKJE  10,5
van 5 biologische hollandse kazen met noten/

vijgenbrood

GROENTECHIPS  3,5
met pittige mayonaise 

BROODMANDJE  4.5 
met diverse smeersels

BORRELKAART
FRESHLY MADE BY OUR LOVELY BARTENDERS 

 
ESPRESSO MARTINI  9.5 

vodka, kaluha, espresso 

MOSCOW MULE 9
vodka, gemberbier en limoen

CUBA LIBRE 9 
bruine rum, cola en limoen

APEROL SPRITZ 7.5
aperol, cava en bruiswater 

BY THE COCKTAILCLUB

PORNSTAR MARTINI 9
vodka, passievrucht, vanille 

AMARETTO SOUR 9
amandellikeur, citroen en bitter 

STRAWBERRY DAIQUIRE 9
aardbei, rum, limoen 

BRING ME BACK TO BALI 9
Aziatische fris zure cocktail met vodka, 

passievrucht en bali thee 

OLD FASHIONED 9
rum, karamel, oranjebitter

CHAMTEA 6
alcoholvrije mousserende theechampagne 

GIN TONIC 0% 6
gin, tonic en citroen

COCKTAILS

COCKTAILS

ALCOHOLVRIJ

GEBAK


