
 Field to Fork Menu  
(open inschrijfavond)

OPEN INSCHRIJFAVOND: voor deze avond nemen we losse boekingen aan. 
Ook private dining mogelijk voor een eigen groep.

Compleet verzorgd diner met lokale ingrediënten van boerderij Eyckenstein en de 
Coöperij uit Soest.

De chef stelt wekelijks een nieuw menu samen. Ontvangst met een glas  
ambachtelijke cider en amuse in onze varkensweide. De basis voor dit menu zijn  
de vers geoogste groenten van de moestuin van de Coöperij uit Soest. Het 
 biologische vlees wat geserveerd wordt is afkomstig van boerderij Eyckenstein.
 
• Prijs 4 gangen: € 64,50
Inclusief tafelwater, koffie/thee met friandises
 
Wijnarrangement
 Onze sommelier zoekt graag de mooiste wijnen voor u uit bij de gerechten.
 
• 4 gangen wijnarrangement: € 29,50

Voor reserveren of meer informatie:
E-mail: info@devuurplaats.net
Telefoon & Whatsapp: 06-43402492

 
 

Arrangementen de Vuurplaats Buitenkeuken

mailto:info%40devuurplaats.net?subject=


 

Field to Fork Chef’s special menu
 
Compleet verzorgd diner met lokale ingrediënten van boerderij Eyckenstein en 
de Cooperij uit Soest.

De chef stelt wekelijks een nieuwe menu samen. In dit menu is niks te gek. De chef 
laat zijn creativiteit de vrije loop en verwerkt alles van het dier van kop tot staart. Hij 
kiest zijn favoriete ingrediënten uit voor een fantastisch menu. Ontvangst met een 
glas Champagne en amuse in onze varkensweide. De basis voor dit menu zijn de 
vers geoogste groenten van de moestuin de Coöperij uit Soest. Het biologische vlees 
wat we serveren is afkomstig van boerderij Eykenstein.

Menu mogelijkheden:
• Prijs 4 gangen: € 79,50
• Prijs 6 gangen: € 94,50
• Prijs 8 gangen: € 109,50
 
Inclusief Champagne aperitief, tafelwater, koffie/thee met friandises
 
Wijnarrangement
 Onze sommelier zoekt graag de mooiste wijnen voor u uit bij de gerechten.
 
• 4 gangen wijnarrangement: € 37,50
• 6 gangen wijnarrangement: € 56,00
• 8 gangen wijnarrangement: € 75,00

Voor reserveren of meer informatie:
E-mail: info@devuurplaats.net
Telefoon & Whatsapp: 06-43402492
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Asado groeps BBQ
 
Voor groepen van 20 tot 100 personen heeft de Vuurplaats het Asado-groeps 
arrangement samengesteld.

Asado is een Argentijnse BBQ techniek voor het roosteren van grote stukken vlees, 
vis en groenten boven houtvuur. Gezellig met een groep rondom het vuur zien hoe 
de chef het vlees en vis roostert. Na afloop kunt u zelf marshmallows roosteren 
rondom het houtvuur. 

We werken met biologisch vlees van de boerderij, groente van de Coöperij uit Soest 
en vis van verantwoorde visvangst.
 
Het groepsmenu wordt in overleg samengesteld. Hieronder vind u een voorbeeld 
van een menu:
 
BBQ Asado Menu (voorbeeld menu)

 Borrelhapjes
 
• Crostini tomaat, basilicum en schapenkaas
• Radijs, boerenboter, zeezout
• Remeker kaas grove mosterd
• Gepekeld ribstuk van het Berkshire varken
 
Sidedishes
• Geroosterde aubergine-tahini, kikkererwten, rode paprika salsa verde
• Gegrilde broccoli, chili, gebakken knoflook en citroen pickles
• Aardappelsalade, zwarte knoflook dressing, zeekraal
• Koolrabi, kurkuma, tomaten, dille, mosterd en kappertjes
• Brood met humus & pesto

Vlees & Vis
• Entrecote, mierikswortel, peterselie & sour cream
• Cedar plank gerookte zalm, dill-chilli salsa
• Geroosterde kip & gremolata
• Berkshire venkel worstje
 
Optioneel tegen meerprijs: roosteren van een heel lam boven houtvuur
 
Dessert
• Eton Mess
• Aardbei, meringue, slagroom

Prijs per persoon vanaf € 37,50

 


