
Venneper Lodge 
bij je thuis

OM TE BEGINNEN!
BROODJE LOWIETJE  6
Ovenheerlijk foccacia brood met huisgemaakte smeersels

VOORGERECHTEN
POMODORISOEP  5,5
Verse huisgemaakte soep van pomodori tomaten

CARPACCIO  11
Met geroosterde pitten, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaat, rucola en truffelmayonaise 

HOLLANDSE GARNALEN  13
Met little gem, limoen, whiskeysaus en toast

POKEBOWLS
AVOCADO  18
Sushi salade met avocado, verse groenten, wakame, 
wasabimayonaise, sojasaus en wasabinoten crumble

GEROOKTE ZALM  19
Sushi salade met gerookte zalm, verse groenten, wakame, 
wasabimayonaise, sojasaus en wasabinoten crumble

HOOFDGERECHTEN
SATÉ VAN KIPPENDIJEN  16
Met huisgemaakte satésaus, kroepoek, frietjes en salade

ZALM  18
Op de huid gebakken met geroosterde groenten en frietjes 

SPARERIBS  18
Mals van het bot, geserveerd met knoflooksaus en frietjes

DESSERTS
LODGE'S FAVORIET  7
Heerlijke combinatie van appeltaart, mascarpone 
en gezouten karamel 

FRAMBOZEN TIRAMISU  7
Lange vingers, mascarpone en frambozen

KIDS
KIPSATÉ “VOOR DE KLEINTJES”  9 
Van kippendijen met huisgemaakte satésaus, 
frietjes en kroepoek 

SPARERIBS “VOOR DE KLEINTJES”  9
Mals van het bot, geserveerd met knoflooksaus en frietjes

KIDS BOWL GEROOKTE ZALM  14
Sushi salade met gerookte zalm, verse groenten, wakame, 
wasabimayonaise en sojasaus

KIDS BOWL AVOCADO  13
Sushi salade met avocado, verse groenten, wakame, 
wasabimayonaise en sojasaus

FRIETJES FRIKANDEL  6
Met mayonaise en appelmoes

FRIETJES KROKET  6 
Met mayonaise en appelmoes

FRIETJES KIPNUGGETS  6
Met mayonaise en appelmoes

FRIETJES KAASSOUFFLÉ  6
Met mayonaise en appelmoes

BEZORGGEBIED

Nieuw-Vennep
Lisse - Abbenes 

Lisserbroek - Beinsdorp

Woon je buiten ons 
bezorggebied? 

In overleg rijden wij met 
liefde voor je om!

Je kunt dagelijks tussen 
12:00 en 20:00 uur 
bij ons bestellen via 

0252-348652

Kijk voor meer informatie op 
www.venneperlodge.nl 

Minimaal bestelbedrag 25 euro 
Wij rekenen 2,5 euro bezorgkosten

Tot  snel! 



Venneper Lodge 
bij je thuis

LUNCH
LANDBROOD CARPACCIO  10
Met truffelmayonaise, rucola, zongedroogde tomaat, pittenmix
en Parmezaan

LANDBROOD GEROOKTE ZALM  10
Met whiseysaus, sla melange, kappertjes en rode ui 

CHEF'S LUNCH  --
Laat je verrassen door de chef

PANNENKOEKEN
DE AANHOUDER WINT 13 
Pannenkoek met spek, kaas, champignons en ui

HIJ SNIJDT DE KAAS MET HOMPEN  14 
Pannenkoek met spek, prei, brie en pittenmix

ER ALS DE KIPPEN BIJ ZIJN  15 
Pannenkoek met saté van kippendijen, satésaus, atjar
en gebakken uitjes

GAAN MET DIE BANAAN!  13
Pannenkoek met banaan, brownie, gezouten karamel en slagroom

DIE DE PIT WIL HEBBEN......  13
Pannenkoek met Nutella, gekarameliseerde hazelnoten en slagroom

Pannenkoek naturel  7 
Pannenkoek appel/kaneel  8 
Pannenkoek ananas  8 
Pannenkoek peer  8 
Pannenkoek banaan  8 
Pannenkoek gember  8 
Pannenkoek rozijnen  8 
Pannenkoek ham  8 
Pannenkoek spek  8 
Pannenkoek kaas  8
Pannenkoek Nutella  8
Pannenkoek ham/kaas  9
Pannenkoek ham/ananas  9 
Pannenkoek ham/champignons  9
Pannenkoek spek/kaas  9
Pannenkoek spek/appel  9
Pannenkoek spek/ui  9
Pannenkoek spek/champignons  9 
Pannenkoek spek/ham  9
Pannenkoek spek/rozijnen  9
Pannenkoek appel/rozijnen  9
Pannenkoek appel/kaas  9

WIJNEN
SAUVIGNON BLANC  12,5
Montgravet |Côtes des Gascogne | Frankrijk

MERLOT  12,5
Lavila | Languedoc | Frankrijk

CINSAULT, SYRAH  12,5
Lavila | Roussillon | Frankrijk

RIESLING  12,5 
Von der leye | Nahe | Duitsland

BIEREN
Affligem Dubbel  3,5 
Affligem Tripel  3,5 
Amstel Radler  3 
Amstel Radler 0.0  3

IJSJES
Ben & Jerr y  3,5
Magnum  3
Cornetto  2,5
Calippo  2,5
Twister  2,5
Schatkistje  2,5
Split  2
Raketje  1,5
Perenijsje  1,5

Volg jij ons al? 

INSTAGRAM-SQUARE facebook-square

 

Kerstboom
25 euro 

bij aankoop van één van onze 

boxen of bij je bestelling

bezorgen wij de kerstboom 

begin december bij je thuis! 

TE BESTELLEN TUSSEN
12:00 - 16:00 UUR



De box voor thuis!
THUISWERKEN 
WIJ MAKEN HET THUISWERKEN LEUK! 
Niemand die jouw broodje uit de koelkast pikt. 
Deze box is helemaal voor jou.

Ontbijt thuis achter je bureau met een heerlijke huisgemaakte 
smoothie en yoghurt met roodfruit en krokante muesli. Ben jij om 
11:00 uur ook altijd toe aan iets lekkers, een appel of stukje 
chocola? Iets zouts om je dip van 16:00 uur te voorkomen en sluit
je werkdag af met een lekker biertje en wat hartige hapjes. 
Euro 29 per persoon

Extra’s
Flesje frisdrank  0,2L  + 1,5
Verse jus d’orange 0,5L  + 4
Home made ice tea 0,5L  + 3

BORRELEN
LEKKER THUIS BORRELEN!
Na al dat thuiswerken verlangt iedereen af en toe (oké, best vaak) 
naar een borrel. Met vrienden, familie, de buren of collega’s. 

Organiseer een E-borrel, een vrijmibo voor je medewerkers óf wil je 
iemand verrassen met lekkere borrelbox? 

Geniet dan of verras iemand met vers afgebakken brood met 
huisgemaakte smeersels, wraps met gerookte zalm, chefs pinchos, 
kroketjes en nog veel meer lekkers! 

De box kan besteld worden vanaf twee personen
Euro 27,5 (voor twee personen)

Extra’s
Sixpack Affligem  + 14
Bucket Corona  + 15
Fles Sauvignon blanc  +  12,5
Fles Merlot  + 12,5

LUNCHEN
MAG OOK ALS BRUNCH;-)
Geniet thuis van een heerlijke lunch zoals je van ons gewend bent.

Vlees, vis, vegetarisch, vitamientjes en dessert, alles zit in deze box 
om jullie lunch compleet te maken. 
Euro 18,5 per persoon

Extra’s
Portie frietjes  + 3,5
Broodje kroket  + 4,5
Fles cava  + 15

HIGH TEAËN
THEELEUTEN MET DE DAMES! 
Een goed excuus om eens lekker uit te pakken met een vriendin, 
je moeder, zus of buurvrouw. 

Een goed glas bubbels, lekkere sandwiches, een soepje, 
heerlijke zoete lekkernijen zoals scones, macarons, bonbons 
en natuurlijk met verschillende smaken thee. 
Euro 24,5 per persoon

Extra’s
Smoothie  + 3,5
Brood met smeersels + 5 

OPA & OMA VERWENNEN
VERRASSINGEN ZIJN ALTIJD LEUK!
Ook al lang niet meer bij opa & oma op de koffie geweest? 
Laat hen weten dat je aan ze denkt met een persoonlijke 
opa & oma verwen box.

Laat ze genieten van heerlijke bonbons, appeltaart, een 
advocaatje met slagroom, oud Hollandse lekkernijen en nog veel 
meer lekkers en daarnaast ook nog een puzzelboekje en 
wat lekkers van Rituals. 

Wij maken de box extra persoonlijk met een handgeschreven 
kaartje waaraan jij zelf de invulling kan geven. 
Euro 24 voor opa óf oma 
Euro 39 voor opa & oma 

Extra’s
Selectie verse theesoorten + 4
Soepje + 4

 

Kerstboom
25 euro 

bij aankoop van één van 
onze boxen bezorgen wij de 

kerstboom begin 
december bij je thuis! 

Dagelijks te 
bestellen tussen 

12:00 en 20:00 uur 

Kijk voor meer informatie op 
www.venneperlodge.nl

Tot  snel! 
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