
puur, passie en eenvoud puur, passie en eenvoud

Terraskaart
Welkom bij Gasterij het Ruiterhuys. Wij hebben bewust voor de naam 
gasterij gekozen, want restaurant klinkt meer als een plek voor de 
lunch of het diner, terwijl Het Ruiterhuys zoveel meer is dan dat. Het 
is een plek waar u op ieder moment, 7 dagen in de week, welkom 
bent. Waar u uitpuft van een lange boswandeling of duinrit. En waar 
u met uw familie, vrienden of alleen langskomt om te ontspannen en 
een zorgeloze tijd te beleven. 

Onze groene omgeving en het grote terrein zijn het toneel voor onze gasterij. Je wandelt gemakkelijk 
het bos in, te voet of met de fiets en een stukje verderop bevinden zich de Bakkumse duinen. Onze 
gasterij kon zich op geen betere plaats bevinden en de omgeving maakt dan ook Het Ruiterhuys 
verhaal compleet.

De gast staat bij ons centraal. Samen met ons 
vriendelijke, hardwerkende team, doen wij er 
alles aan om onze gast een geweldige tijd te 
bezorgen. Ons team helpt u met al uw vragen 
en wensen, het haardje brand altijd en Hagel, 
onze huishond, verwelkomt iedere trouwe 
viervoeter met haar vrolijkheid. 

Ons doel is om u thuys te laten voelen bij het 
Ruiterhuys, door u persoonlijke aandacht te 
geven en een huyselijke sfeer te creëren. 

We zijn een groot voorstander van 
huysgemaakte en eerlijke producten en 
deze Ruiterhuys filosofie wordt iedere dag 
doorgevoerd in ons restaurant.

Om verspilling te voorkomen en met 
duurzaamheid in ons achterhoofd, bereiden 
wij bijna al onze producten hier in onze eigen 
keuken, inclusief onze jus en verse sauzen. 
Ook wordt onze friet elke dag vers gemaakt 
en werken wij met producten zo dicht mogelijk 
bij huys en kruiden uit onze eigen kruidentuin.  

ONS VLEES

GASTVRIJHEID

OMGEVING

BEREIDING

Daarom zijn wij gaan samenwerken met 
onze eigen in-huys vleesadviseur en slager 
Erwin.

Wij gaan alleen in zee met boeren uit 
de nabije omgeving, zoals Beverwijk en 
Heemskerk, die hun dieren een goed leven 
kunnen garanderen. Het vlees wordt in geheel 
aangeschaft en Erwin snijdt in samenspraak 
met onze chefkok Ismael het vlees zelf. Op 
deze manier wordt zoveel mogelijk van het 
product gebruikt. Zo kunnen wij u de beste 
kwaliteit serveren, maar ook diervriendelijk 
en duurzaam ondernemen. 

Voor ons is het belangrijk dat elk stuk vlees 
herleid kan worden tot de bron, dat de dieren 
gegarandeerd een goed leven hebben gehad 
en dat het vervolgtraject het best mogelijke 
is geweest. Alleen dan zal het dier bij ons als 
eindproduct dienen.

Op de kaart staan vegetarische en veganistische gerechten aangeduid met een symbool.

 VEGETARISCH /  VEGANISTISCH
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BROODJES 
(Bruin of wit boerenlandbrood)

Oude- of jonge boerenkaas                       7.5
mosterd | zoet zuur

Carpaccio                  10.5
oude kaas | pijnboompitten | zongedroogde  
tomaat | rucola | pesto mayonaise

Kip Piri Piri                                                 12
gegrilde kip | frisse komkommersalade |  
chili-mango mayonaise 

Huysgerookte zalm                                                       11
frisse salade | limoen mayonaise  

Pulled beef                                          11.5
brioche broodje | knapperige salade |  
chipotle-mayonaise | jalapeño peper

Broodje v.d. week (wisselende special)               9

TOSTI’S
(op traditioneel Toscaans platbrood)

Cheese                                                         7
boerenkaas | huysgemaakte ketchup

Classic                                                           7.5
ham | boerenkaas | huysgemaakte ketchup

Caprese                                                       8
mozzarella | tomaat | huysgemaakte pesto                        

Smashed Sandwich                                     8
bruin boerenbrood | smashed kikkererwten | zoet 
zuur van uien | avocado spread | tzatziki           

Flat-bread                                                              9 
tomaten compote | geroosterde puntpaprika | 
komkommer | vegetarisch gehakt | aioli
 

Lunchkaart (tot 17.30uur te bestellen)

PANCAKES                                              8.5   
zomerfruit | gegrilde perzik | verse biologische kwark                            

POKEBOWL                                              12.5   
sushirijst | wortel | edamame boontjes | komkommer | 
mango | radijs | avocado 

Keuze uit: beef, zalm of jackfruit 

VOOR DE KIDS
Broodjes
Keuze uit chocopasta - aardbeienjam - jonge kaas  4

Pizza margherita                                                                      9
tomatensaus | jonge kaas | mozzarella | pesto 

Kindermenu  

huysgemaakte frietjes | sauzen | appelmoes      9       

keuze uit: kipnuggets | kroket | kaassoufflé  |  
frikandel | veganistische draadjesvleeskroket 

(H)EERLIJKE UITSMIJTER 
(Bruin of wit boerenlandbrood) 

Drie gebakken biologische eieren                7.5 
extra ham of kaas                                            1

KROKETTEN - 2 stuks
boerenlandbrood | zoet zuur | salade | mosterd      

Draadjesvleeskroketten                                               9

Veganistische draadjesvleeskroketten             9

Kroketten van het moment                                      9
(wisselende seizoens kroketten) 
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SOEPEN
Pomodorisoep                                         6.5 

Soep van het moment                   7 

Thaise gele curry-kokossoep                  7 
 

BORREL
Boerenbrood met huysgemaakte dippers    5

Flatbread met huysgemaakte dippers           5

Bitterballen 8 stuks met mosterd                                 8

Kaasstengels  8 stuks met chilisaus                       8

Nachos gegratineerd met kaas       8.5
tomaten salsa | jalapeno peper | guacamole | 

zure room 

Trio van bruschetta (6 stuks)             12 
ambachtelijke bruchetta’s met huysgerookte 
zalm | carpaccio | serranoham 

MAALTIJD SALADES 

Carpaccio salade oude kaas | pijnboompitten | 

zongedroogde tomaat | pesto mayonaise               15.5

Geitenkaas Salade  nootjes | appel |                    

balsamico-honing dressing                                 15.5

VOOR DE GROTERE TREK
Geserveerd met verse friet | huysgemaakte mayonaise

Beef burger 100% Hollands rundvlees                                                18
brioche broodje | knapperige sla | tomaat | gefrituurde  
uienringen | barbecuesaus | oude kaas 

Green burger                                               18
huysgemaakte groenteburger | brioche broodje | knapperige  
salade | avocado | chipotle mayonaise van kikkererwten 

Saté                                                                                                18
varkenshaas van het wroetvarken | seroendeng |  
zoet zuur | kroepoek | pittige satésaus 

Steak 100% Hollands rundvlees                                                      21 
chimichurri | rode wijnsaus | mais in chipotle boter

Gamba Pannetje                                                                     18.5
pikante knoflook-balisaus | prei | aioli | broodje

DESSERTS
Scroppino   
citroenijs | prosecco | limoncello                   8

Chocolade brownie  
chocolade mousse | framboosijs             7.5

Bolletjes ijs  
keuze uit vanille - chocolade - aardbei       2.5

Lunchkaart (tot 17.30uur te bestellen)


