Ons Verhaal
Welkom bij Gasterij het Ruiterhuys. Wij hebben bewust voor de naam
gasterij gekozen, omdat restaurant meer klinkt 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.

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

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.

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 zijn 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.

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

VEGETARISCH /

VEGANISTISCH

GASTVRIJHEID

BEREIDING

De gast staat bij ons centraal. Samen met ons
vriendelijke en 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 brandt 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.

OMGEVING
Onze groene omgeving en het grote terrein zijn het toneel voor onze gasterij. U 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.
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Lunchkaart

(vanaf 10.30uur tot 16.00uur)

SOEPEN
Pomodorisoep room | basilicum

7.5

Soep van het moment (wisselende seizoenssoep)

7.5

BROODJES

BROODJE RUITERHUYS

(Bruin of wit boerenlandbrood)

Carpaccio van Hollands rund

14

14

gewokte biefstuk | champignons | taugé |
bosui | salade | aioli | sesamwoksaus

parmezaanse kaas | pestomayonaise |
zongedroogde tomaat | rucola
Gerookte zalm rilette

9.5

venkel-rucolasalade | furikake | wasabi crunch |
sriracha mayonaise

Pulled chicken

12

brioche | zoetzuur van wortel en ui | hoisinsaus

Steak Tartaar uit eigen keuken

11

eitje | ansjovis | kappertjes | uitje |

Libanees flatbread

8.5

baba ganoush | groene groenten | avocado |

truffelmayonaise

yoghurt dressing | granaatappel

KROKETTEN - 2 stuks

Smashed sandwich

9.5

avocado | feta | harissa | doperwten humus |

boerenlandbrood | zoetzuur | salade | mosterd
Amsterdamse groentekroketten

9.5

De (H)eerlijke kroket

9.5

rucola

LA CROIX

(rundvleeskroketten volgens het recept van onze eigen

(Klassieke Franse tosti’s)

slager Erwin, bereid met eerlijk vlees uit Noord-Holland)

Croque monsieur

9

bechamelsaus | gruyère | beenham
Croque madame

PANCAKES

spiegeleitje

vanille hangop | mango couilis |
zomerfruit
8.5

10

bechamelsaus | gruyère | beenham |
Croque fromage
bechamelsaus | gruyère
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8

Lunchkaart

(vanaf 10.30uur tot 16.00uur)

MAALTIJD SALADES
Geitenkaas salade

LUNCHPROEVERIJ

15.5

“de klompenhoeve” geitenkaas | sinaasappel |
nootjes | citrus balsamico dressing

Een combinatie van heerlijke
lunchgerechten om samen te delen

Caesar Salade

14 p.p.

16.5

eerlijke maïskip | Parmezaanse kaas | ei | cherry
tomaat | little gem | Thousand island dressing

VOOR DE GROTE TREK

Geserveerd met verse friet | huysgemaakte mayonaise
Beef burger 100% Noord-Hollands, eerlijk rundvlees

19

brioche broodje | bacon | belegen beemsterkaas | salade |
augurk | tomaat | uienringen | jalapeño | bbq saus
Saté van varkenshaas

20

atjar | satésaus | seroendeng | kroepoek
Iron flank steak 220 gram

24

malse sukade steak | rode portsaus | chimichurri
Zalm op eikenhout uit de Mibrasa

24

krokante aardappel | créme van jalapeño | antiboise
Knolselderij burger

19

sesambroodje | salade | spicy mayonaise
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Borrelkaart

(vanaf 10.30uur tot de keuken sluit)

STARTERS
Broodplankje met dippers

6.5

Nocellara del Belice

5

gefermenteerde groene olijven met pit

BORREL
Nachos gegratineerd met kaas

9.5

jalapeño | guacamole | zure room | salsa
Classic bruschetta’s

11

tomaten tartaar | basilicum | gepofte knoflook | olijfolie |
balsamico
Ruiterhuys Borrelplank

14

Old Heemskerk | olijven | gedroogde worst | boeren leverworst
Gamba pannetje

12

pikante knoflook-balisaus | prei | aioli | broodje

WARM BITTERGARNITUUR - vanaf 4 stuks

1 p.st

Kaasstengels
Ambachtelijke rundvlees bitterballen (volgens eigen receptuur)
Vlammetjes
Mini loempia’s
Krokante gamba
Mini frikandel
Draadjesvlees bitterballen
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Voorgerechten

(vanaf 17:00u te bestellen)

SOEPEN
Pomodorisoep

7.5

room | basilicum
Soep van het moment

7.5

LEKKER OM MEE TE STARTEN
Broodplankje met dippers

6.5

Ambachtelijk plankje

8.5

Parmaham | truffelhoning

(wisselende seizoenssoep)

VOORGERECHTEN
Carpaccio van Hollands rund

14

parmezaanse kaas | pestomayonaise | pijnboompitten | rucola |
gerookte zongedroogde tomaten
Peking eend

12

5 spice pancake | hoisinsaus | shiso blad | kokos | cashewnootjes
Gamba pannetje

12

pikante knoflook-balisaus | prei | aioli | broodje
Tataki van zalm

12

teriyakisaus | wasabi mayonaise | sesamkletskop |
zoetzuur van groenten
Bereidingen van wortel

9

geroosterde bospeen | wortelcréme | ingelegde wortel |
frisse vinaigrette | passievrucht
Tomaat en Feta

9.5

ingelegde tomaten | tomatenwater | sneeuw van feta |
watermeloen | basilicum
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Hoofdgerechten

(vanaf 17:00u te bestellen)

UIT DE STAL

al ons vlees wordt zorgvuldig bereid en is uitgezocht door onze huysslager

Beef Burger 100% Noord-Hollands, eerlijk rundvlees

19

brioche broodje | bacon | belegen beemsterkaas | salade | augurk |
tomaat | uienringen | jalapeño | bbq saus
Saté van varkenshaas

20

atjar | satésaus | seroendeng | kroepoek
Iron flank steak 220 gram

24

malse sukade steak | rode portsaus | chimichurri
Maïskip uit de Mibrasa

22

maïs | paprika popcorn | kruidenjus | risotto bitterbal
Chef’s special

dagprijs

Vraag naar onze wisselende special

EXTRA GARNITUUR OM BIJ TE BESTELLEN
Salade

4.5

Gebakken drieling aardappelen

4.5

Friet

mayonaise

4

Seizoens groenten

4.5

Voor al uw vleesvragen kunt u terecht bij Erwin via Erwin@hetruiterhuys.nl.
Op deze manier willen wij zo transparant mogelijk te werk gaan.
Eén keer per jaar gaan wij met onze medewerkers op excursie naar onze
boeren. Wanneer u ons wilt vergezellen kan dat, informeer dan naar de eerst
volgende datum.
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Hoofdgerechten

(vanaf 17:00u te bestellen)

UIT HET WATER
Zalm op eikenhout uit de Mibrasa

24

krokante aardappel | créme van jalapeño | antiboise
Asian gamba burger

19

brioche broodje | little gem | zoetzuur | sriracha mayonaise
Catch of the day

dagprijs

(wisselende seizoensvis)

UIT DE TUIN
Knolselderij burger

19

sesambroodje | salade | spicy mayonaise
Polenta

20

tuinbonen | doperwtenpuree | bimi | groene asperges | pesto
Gevulde zoete aardappel

20

quinoa | maïs | tomaat | ui | kidneybonen | bosui | salsa |
guacamole | koriander
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Kindergerechten

(vanaf 10.30uur te bestellen)

BROODJES
Keuze uit chocopasta - aardbeienjam - jonge kaas
Kindertosti kaas

5

of ham-kaas | ketchup

5.5

Kopje tomatensoep

5.5

Puntzak met frietjes mayonaise | ketchup

GEVULDE WRAP

4

9

gehakt | groente | gegratineerd met kaas | salade |
guacamole

HOOFDGERECHTJES
Hotdog

9.5

friet | gebakken uitjes | ketchup | mayonaise
Saté van varkenshaas

10.5

100 gram | atjar | friet | satésaus
Maïskip uit de Mibrasa

15

gebakken aardappels | appelmoes
Drie gebakken American pancakes

8.5

stroop | poedersuiker
Groentekroket

of rundvleeskroket

9.5

friet | appelmoes | ketchup | mayonaise
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Desserts

(vanaf 10.30uur te bestellen)

ICE FONDUE

- v.a. 2 personen

10.5 p.p.

IJskoud, mysterieus en zeer lekker
Met -196 graden Celcius bonbons maken met vers fruit |
chocolade | slagroom

Scroppino

9

limoenijs | prosecco | limoncello
Trifle

8.5

lemon curd | chocolade brownie | bosvruchtensaus |
vanille cremeux
Tartelette

8.5

passievrucht-mango cremeux | witte chocolademousse |
yoghurt ijs
Chocolade

8.5

kiwi | chocolade | macaron | groene appel sorbetijs
Dessert proeverij

9.5

Toch nog geen keuze kunnen maken?
Kies dan voor onze proeverij van diverse desserts
Ruiterhuys Kaaskistje

14

diverse soorten van kaashuys Bourgondisch Lifestyle |
confituur
vraag naar ons uitgebreide port assortiment

VOOR DE KIDS
Bolletjes ijs

2.5

Keuze uit vanille - chocolade - aardbei
extra slagroom

1

S’Mores

7

koekjes | chocolade | marshmallows | vanilleijs
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Cocktails
Kom in de Ruiterhuys mood met onze cocktails.

RUITERHUYS COCKTAILS

GIN & TONIC’S

Ruiterhuys Mule

10

vodka | ginger beer | lime | angostura
Tropical Mango

Bosford Pink Gin
Elderflower tonic | aalbessen

10

vodka | mango | honey | lime | mint

Hendricks gin

11

Union pineapple rum | cointreau |

Seedlip grove 0.0 gin 		
Indian tonic | orange

pineapple juice | lime juice | orange
juice | orgeat | mint | passion fruit
Mojito

10

Havana 3yrs rum | soda water | brown
sugar | mint | lime
12

vodka | pineapple juice | vanilla syrup |
passionfruit | lime juice | eggwhite |
shot of cava
Espresso Martini

11.5

vodka | kahlua | salt | espresso |
caramel | vanilla syrup
Aperol Spritz

11

Elderflower tonic | cucumber | pepper

Mai Tai

Pornstar Martini

9

8

Aperol | cava | soda water | orange
Cocktail van de maand

Voor €6.5 serveren wij de meeste cocktails ook virgin.

puur, passie en eenvoud

9.5

