Bezoekerscentrum De Veluwezoom

Nationaal Park Veluwezoom is een must
voor iedereen die van de natuur houdt.
Het gebied is uitgestrekt – het park
zelf telt ruim 5.200 hectare en is
onderdeel van de grotere Veluwe – en
afwisselend. Je vindt er bossen, heide,
zandverstuivingen en, ten oosten van
Arnhem, statige landgoederen. Het
Bezoekerscentrum Veluwezoom is voor
natuurgenieters het beginpunt of
eindpunt van meerdere wandel -, Fiets
en MTB Routes. Ook voor kinderen is
het hier een paradijs. Binnen in het
bezoekerscentrum valt al veel te zien
en uiteraard is er buiten naast de
speeltuin veel te ontdekken!

Menukaart

Edelherten in de Veluwezoom

Hoe dieper je het gebied in trekt, hoe
rustiger het wordt. En hoe groter je
kans om wild te spotten. Hoe mooi is
het bijvoorbeeld om oog in oog komen te
staan met het majestueuze edelhert? In
totaal lopen hier zo’n 250 exemplaren
rond. Via de ecoducten trekken zij ook
naar de andere gebieden van de Veluwe.

Rhedense Schaapskudde

Iets minder wild, maar ook gezellig is
een ontmoeting met de kudde Veluwse
heideschapen. De Rhedense Schaapskudde
graast het grootste deel van het jaar
op de hei. Op woensdag en zondag zijn
de schapen vaak ‘thuis’ bij de kooi,
die weer vlakbij het bezoekerscentrum
ligt.

Vergaderen in Bezoekerscentrum
Veluwezoom

Ben je op zoek naar een inspirerende
omgeving voor een bijeenkomst
of vergadering? Bezoekerscentrum
Veluwezoom heeft 2 vergaderruimtes
midden in het groen. Deze prachtige
locatie is te boeken via : https://
www.natuurmonumenten.nl/vergaderen/
vergaderen-op-de-veluwe-bij-arnhem ,
daar kunt u tijdens de boeking gelijk
uw catering wensen aangeven. Deze zal
team Brasserie De Veluwezoom met veel
zorg en plezier voor u klaarzetten!

Heuvenseweg 5A
6991 JE Rheden
Tel. 026 495 2710
brasserieveluwezoom.nl

Zoet

Lunch Warm

Appeltaart

4.10

Carrotcake

4.75

Glutenvrij gebak

3.35

Gevulde koek

3.35

Muffin of Lemoncake

3.35

Slagroom

0.65

Smoothie en Fruit
4.95

Yoghurt-fruit smoothie

4.50

Geserveerd met een kaasstengel

Kop huisgemaakte dagsoep		 6.75

Salade
Huisgemaakte falafel | rucola | spinazie |
venkel | groene asperges | kikkererwten |
linzen | ui | tomaat | raita

Panini Veluwezoom
belegen kaas | Veluwse beenham (vega mogelijk)

7.35

Panini muhammara | kipfilet | gegrilde groenten

8.95

2 rundvleeskroketten | landbrood | Doesburgsche mosterd

9.95

2 oesterzwamkroketten | landbrood | mangochutney

10.95

Lunch Koud

Mango | spinazie | munt | Alpro kokosmelk

Soep

Seizoens
gerecht,
check on
ze
krijtborde
n!

Salade va
n
de maand,
check on
ze
krijtborde
n!

12.75

9.95

Landbrood gezond | Ham | Kaas | Komkommer | Tomaat |
Ei | Dressing

8.50

Groentenwrap | zoete aardappelpuree | sla | mais |
bonenmix | guacamole | tomatensalsa | cheddar

9.95

Kopje huisgemaakte dagsoep | landbrood brie walnoot |
broodje rundvleeskroket* | Doesburgsche mosterd

13.75

*Oesterzwamkroket met chili-mango chutney

14.75

Veluwezoom Kids
13.75

Al onze gerechten zijn te bestellen en/of af te halen aan onze counter
Heeft u dieetwensen en/of allergieën? Vertel het ons!
Onze medewerkers staan u graag te woord met vragen over
dieetwensen en voedselallergieën.

Landbrood boerenbrie | kastanjechampignons |
balsamicostroop

Veluwezoom Lunchplank

Zalm van de zilt zeemeermin uit Arnhem
Landbrood gerookte zalm | honing-dille kruiden |
kappertjes | olijven | ei | rode ui

Broodje
va n
de maand,
check on
ze
krijtborde
n!

Kidsbox healthy | broodje ham | broodje kaas |
stuk fruit

7.25

Kidsbox snacks | bitterballen of kaassouflés | frietjes |
raketje of perenijsje

7.25

Poffertjes | boter | poedersuiker | raketje of perenijsje

7.25

