




FEESTJE?
Vier het bij ons!

Heb je iets te vieren? Bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of een 

bruiloft? Bij Outdoor Valley en Restaurant de Berghut stellen we het 

feest graag op maat samen!

burgers
alle burgers worden geserveerd met zoete 
aardappel frites (+1,-) of normale frites en 

saus

DIRTY VALLEY BURGER   16.5 | 18.5

bun, 150gr of 300gr natuurvlees, gebakken ui, cheddar, 

ingelegde komkommer, sla, tomaat, gekarameliseerde ui,  

ketchup, burgersaus

CHEATBURGER  18.5

bun, 300gr natuurvlees, gebakken ei, double cheddar, 

double bacon, gekarameliseerde ui, sla, tomaat, sweet 

pickles relish, bbq saus

CRISPY CHICKEN BURGER   17.5

bun, crispy chicken burger, cheddar, sla, mango relish, 

bacon, bbq saus

MEXICAN BEET BURGER (V)  16.5

bun, bieten burger, gekarameliseerde ui, guacamole, sla, 

tomaat, burgersaus, nacho’s 

VEGAN BEYOND BURGER (V)  18.5

bun, beyond burger, gekarameliseerde ui, ingelegde 

komkommer, sla, tomaat, dadels, vegan mayomaise

FISH BURGER  17.5

bun, kabeljauwburger, remoulade saus, cheddar, sla, 

wakame

bijgerechten
FRITES   3.0

ZOETE AARDAPPEL FRITES   4.0

KOOLSLA   2.5

GEGRILDE GROENTEN   3.5

MAISKOLF   3.5

Natuurvlees

Natuurvlees is twee sterren beter leven 100% 

Nederlands rundvlees afkomstig van runderen 

die zijn ingezet voor het beheer van de natuur. 

De vrouwelijke Limousin runderen grazen in de 

Nederlandse nationale parken, bossen, polders en 

uiterwaarden. Zo houden ze de natuur open en 

geven ze de ruimte aan allerlei plantensoorten die 

anders in de verdrukking zouden komen. 

pizza’s
MARGHERITA   7.5

tomatensaus, mozzarella 

VEGGIE   8.5

tomatensaus, mozzarella, gegrilde groenten 

CHORIZO   9.5

tomatensaus, mozzarella, chorizo, pijnboompitten, 

harissa, rucola

PULLED CHICKEN   10.5

tomatensaus, mozzarella, pulled chicken, uienchutney, 

bbq saus



voorgerechten
POMPOENSOEP   6.5

geserveerd met brood

KREEFTENSOEP  8.5

geserveerd met brood              

CARPACCIO   11.5

truffelmayonaise, olijven tapenade, pijnboompitten, 

rucola, bacon, parmezaanse kaas

GAMBA PIL PIL   11.5

gamba’s in pittige knoflook olie, verse kruiden, 

knoflookbrood

BROODPLANK   6.5

kruidenboter

BROODPLANK PLUS   8.5

hummus, tapenade, kruidenboter, aioli

LETTUCE WRAP   12.0

kip gehakt of vegetarisch gehakt, geserveerd in ijsbergsla, 

crème fraîche, gefrituurde ui

PROEVEN EN DELEN   14.0 p.p.

soep, pata negra, manchego, olijven, vijgen compote, 

garnalen kroketjes, brood, chilimayonaise, citroenmayonaise, 

aioli

* minimaal 2 personen

salades
CAPRESE  14.5

buffalo mozzarella, mesclun, tomaat, basilicum, 

extra virgine olijfolie

GEITENKAAS  15.5

geitenkaas, mesclun, notenmelange, rode biet,  

gegrilde paprika, vijgencompote

CEASAR SALADE  14.5   
romaine sla, gegrilde kipfilet, gepocheerd ei, 

parmezaanse krullen, caesardressing , croutons

ZALM  15.5   
roos van gerookte zalm, mesclun, zeekraal, 

ingelegde ui, komkommer, citroenmayonaise

ERIK’S CHOICE  14.5 
pulled chicken, honing mosterd dressing, croutons, 

pijnboompitten, gebakken ei, maïs



hoofdgerechten
VALLEY KAPSALON   16.5

pulled chicken, keuze uit normale of zoete aardappel 

frites, cheddar, knoflooksaus, komkommer, sla, tomaat, 

ingelegde rode ui, harissa

VEGA KAPSALON   16.5

pulled paddo, keuze uit normale of zoete aardappel 

frites, cheddar, knoflooksaus, komkommer, sla, tomaat, 

ingelegde rode ui, harissa

Vanaf 16:00

SPARERIBS   20.0

spareribs, seizoensgroente, frites

KIPSATÉ   15.5

kippendij saté, pindasaus, ingelegde komkommer,  

gebakken ui, kroepoek, seroendeng, frites

 
BIEFSTUK   21.5

gegrilde Ierse biefstuk, seizoen groente, pepersaus, frites

PAPPARDELLE GAMBA  19.5

pittige gamba’s, gewokte groente, kreeftensaus

PAPPARDELLE RENDANG  19.5

rendang, paksoi, shiitake, teriyaki saus

NACHTVISSER   dagprijs

vraag ons wat onze zeelui heeft gebracht

desserts
LAVA CAKE  8.5

chocolade cake, gekarameliseerde ananas, slagroom, 

bolletje ijs

DAME BLANCHE   7.5

vanille-ijs, chocolade saus, slagroom

COUPE ROMANOFF   8.5

verse aardbeien, slagroom, vanille ijs

CHURROS  7.5

keuze uit: kaneelsuiker, nutella of vanille dip

GRAND DESSERT  18.5 voor 2p

onze chef leeft zich helemaal uit!

Bekijk ook onze softijs kaart voor coupes 
& Milkshakes

kids
BUDDY PIZZA   6.5

tomatensaus, mozzarella

BUDDY BURGER   9.0

bun, 100g natuurvlees, cheddar, gebakken ui, tomaat, sla, 

ketchup, burgersaus, frites, appelmoes 

BUDDY VEGA BURGER  9.0

bun, no-chickenburger, cheddar, tomaat, sla, ketchup,  

burgersaus, frites, appelmoes

BUDDY CRISPY BURGER (HALAL)  9.0

bun, crisy chicken burger, cheddar, gebakken ui, tomaat, 

sla, chilimayo, frites, appelmoes

BUDDY SATÉ   8.5

kippendijsaté, pindasaus, frites, gebakken ui, cassave 

kroepoek, frites, appelmoes



lunch
Tot 17:00 uur

CLASSIC CARPACCIO   12.0

keuze uit stokbrood of landbrood wit of bruin, 

truffelmayonaise, pijnboompitten, rucola, bacon, 

kappertjes, parmezaanse kaas

ZALIGE ZALM   12.0

keuze uit bagel of landbrood wit of bruin, ingelegde ui, 

citroen mayonaise, wakame, sla

HAPPY HEALTHY   9.5

keuze uit stokbrood of landbrood wit of bruin, hummus, 

gegrilde groenten, cornichons, sla

CLUB SANDWICH   11.5

keuze uit landbrood wit of bruin, kaas, kipfilet, ei, spek, 

tomaat, komkommer, chili mayonaise 

KROKANTE KROKETTEN   9.5

keuze uit landbrood wit of bruin, draadjesvlees- of 

groentekroketten 

UITSMIJTER   9.5

keuze uit landbrood wit of bruin, ham, kaas, spek 

extra ingrediënt: 1.0

Oehoe Canoe, I’m so in love with you!

Als je bij ons komt dineren mag je na 17:00 uur 

gratis gebruik maken van een kano! Stuur de 

kinderen er op uit of ga zelf lekker mee en verken 

de prachtige omgeving. Geniet van de rust en de 

natuur bij ondergaande zon. 

UITSMIJTER CARPACCIO   13.5

keuze uit landbrood wit of bruin, carpaccio, parmezaanse 

kaas, pijnboompitten, kappertjes, rucola, truffelmayonaise

FANCY FILET  9.5

keuze uit bagel of landbrood wit of bruin, gekookt ei, 

kappertjes, parmezaanse kaas, truffelmayonaise

GENIALE GEITENKAAS 12.5

keuze uit stokbrood of landbrood wit of bruin, geitenkaas, 

gegrilde paprika, vijgencompote, choggia biet, 

notenmelange, sla

BIETENWRAP 10.5

bietenwrap, gegrilde groenten, geitenkaas, notenmelange, 

maïs, komkommer, aceto

CAPRESE  9.5

keuze uit stokbrood of landbrood wit of bruin, buffalo 

mozzarella, tomaat, basilicum, aceto


