
Thuis uit eten
lekker, vers en met liefde voor u bereid

w w w. r e s ta u r a n t d e f u k e . n l

Contactgegevens
Adres:

Hoofdweg 24
8537 SE Echten (frl)

Openingstijden:
7 dagen per week 10.00 tot 22.00 uur  geopend

Bezorging:
Binnen een straal van 5 km bezorgen wij gratis, daarboven vragen wij €1,- per km

Telefoonnummer:
U kunt uw bestellingen van 12:00 tot 19:00 doorgeven. Dat kan zowel telefonisch  

en via een Whats app bericht naar ons vaste nummer 0514-854570

www.restaurantdefuke.nl
Volg ons ook via Facebook en Instagram

Betaalmogelijkheden:
U kunt ons betalen via een tikkie, contant, pin of  

overmaken naar ons bankrekeningnummer

Arrangementen
High Tea € 17,- p.p.

met o.a. Verschillende theesmaken
Verse munt en gember
Friandises, Mini Wraps

Hartige en zoete Sandwiches

High Beer € 19,- p.p.

voor de echte mannen 
met o.a. Nacho’s, Spareribs
Chickenwings, Meatballs

Divers Dips, Blond Bier, Bock bier,  
Texels bier en belgisch bier.

High Wine   € 22,- p.p.
Voor een perfecte ladies night met o.a.

Wraps, Olijven
Kaas, Groente bites

Diverse dips, Nacho’s
Keuze uit 2 soorten wijn

Tapas plank €15,- p.p.
Lekker hapjes voor bij de  
Babbel & Borrel met o.a.

Nacho’s, Kipspies
Wraps, Kaas & Worst

Diverse Dips

Gourmet pakket € 15,- p.p.
met o.a. Kipspies, slavink, zalm,  

garnalen, biefstuk, champignons, paprika,  
ui, salade, stokbrood met kruidenboter  

en verschillende sausjes



voorgerecht

hoofdgerecht

Nagerecht

Mosterdsoep met Bruinsma droge worst 5.00
Rundercarpaccio met oude kaas,  
pijnboompitten en pesto dressing 10.00 
Stokbrood met kruidenboter p.p 4.00
Gamba’s met knoflookolie 10.00

Varkenssate met pindasaus 16.00
Schnitzel met zigeunersaus 16.00
Spareribs met knoflooksaus 17.00
Zalm met remouladesaus 18.00

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, warme- en koude groenten

Gamba’s met tagiatella en rode pesto 16.00
Vegetarische wrap met kidneyboon, paprika,  
ui, champignons en brie 15.00

Huisgemaakte créme brûlee 5.00
Griekse yoghurt met mangosaus en walnoot 4.00
6-persoons Bavarois met slagroom 25.00

Afhaalmenu

Voor de weekspecials zie onze website of social media

Feestdagen verspakketten
3 Gangen Kerstmenu ( van 21 t/m 31 december)

Keuze uit menu 1 of 2, zelf thuis af te maken

Menu 1 € 32,- p.p.

Voorgerecht
Zalmtartaar met  

citroenmayonaise en ei

Hoofdgerecht
Varkenshaas met brie uit de oven,  

aardappelgratin en gewokte  
groene groenten

Nagerecht
Pancake met slagroom,  

sinaasappelsaus en bosbessen

Menu 2 € 34,- p.p.

Voorgerecht
Gamba’s in knoflookolie bereid

Hoofdgerecht
Lamsrack met honing & Tijm,  

pompoen, gebakken aardappelen  
en bospaddestoelen

Nagerecht
Caramel Pudding met speculaas  

kruimels & Slagroom

Gourmet pakket € 15,- p.p.
met o.a.

Kipspies, slavink, zalm, garnalen, biefstuk, champignons, paprika, ui, salade, 
stokbrood met kruidenboter en verschillende sausjes

kok aan huis

Laat u en uw gasten eens culinair verrassen door onze privé kok

Ontspannen en genieten van een heerlijk diner

Tijdens de  

kerstdagen zijn  

wij gesloten en 

kiezen we voor een 

samenzijn met  

ons gezin

U kunt uw 

bestelling 7 dagen 

per week tussen 

12.00 en 19.00 uur 

doorgeven

We bieden u een totaalservice en daardoor bent u van alles  
ontzorgd. Persoonlijk samengesteld menu op maat of laat u  
verrassen. We nemen alles mee en ook weer terug. We leveren  
de keuken weer schoon af.

Minimaal 2 personen
3 gangen met bijpassende wijnen € 100.- p.p.
4 gangen met bijpassende wijnen  € 120.- p.p.
5 gangen met bijpassende wijnen  € 140.- p.p.


