
 



 
 

Wijnkaart van 
Het Restaurant op de Veluwe 

Ons Lagerhuys is hèt restaurant in Garderen, waar je uit bent en je tegelijkertijd helemaal 
thuis voelt. Gezellig en gemoedelijk, dat is de sfeer, gekoppeld aan een uitstekende keuken. 
U kunt zowel binnen als buiten of in de serre genieten.  

Wij hebben een prettige kaart samengesteld met voor ieder wat wils. Onze Chef-kok Peter 
Hoebe is altijd bereid om naar uw wensen te koken. En dagelijks laat hij zijn fantasie de vrije 
loop, dus laat u gerust eens verrassen.  

Restaurant Ons Lagerhuys is in de zomermaanden 7 dagen per week geopend. Tijdens de 
wintermaanden zijn we op maandag gesloten. Kijk voor onze actuele openingstijden rechts 
onderaan de website. 

Onze keuken gebruikt graag streekproducten en speelt in op bijna elk seizoen. 
Juist met verse ingrediënten kook je lekkerder is onze filosofie, vandaar dat u altijd bij ons 
seizoensproducten vindt: van heerlijke salades, asperges en mosselen tot interessante  
wildgerechten.  

 

 

 

 

 



 

Mousserende Wijnen 

Italië 
Een milddroge, zacht mousserende wijn met  
ingetogen aroma’s van appel, peer en 
citroen. Een lichte, verfrissende dorstlesser 
en feestwijn. Ook aan te raden als aperitief.                                                                                                                  
                                                      
                                                      Piccolo € 5,00    
 
  

Italië 
Knisperend fris met in bouquet en smaak 
impressies van gele appel, peer, witte perzik, 
abrikoos en amandelen. 
                                                         Fles € 32,50 
 
 

Frankrijk 
Frisse, droge smaak, minuscule belletjes en 
een mooie balans. 
                                                        Fles € 59,50 
 
 

 
 

Wijnen per glas Wit 
 

Frankrijk 
De Monterre Sauvignon Blanc is een  
droge, frisse wijn met intense aroma’s van 

Heerlijk als aperitief en als 

begeleider bij diverse borrelhapjes. 

Heerlijk als aperitief of bij 

visgerechten, schaal- en 

schelpdieren en salades. 

Een prachtig aperitief maar ook 

uitstekend geschikt bij 

voorgerechten, lichte pasta en 

rijstgerechten en half gerijpte kaas. 

Een verrukkelijk aperitief, maar het 

is ook een goede begeleider van 

alle soorten voorgerechten, vis , 

schaal- en schelpdieren en 

witvlees-gerechten, alsmede 

diverse kaassoorten. 



limoen, passievruchten en grapefruit. 
 
                                 Glas € 3,80    Fles € 19,50 
 
  

Argentinië  
Hij is droog, fris en tegelijkertijd vol en 
zacht. In de geur en smaak vallen aroma’s 
van mango, perzik en abrikoos op. 
 
                                  Glas € 4,25    Fles € 23,50 
 

Italië 
Deze droge, licht fruitige wijn is levendig 
en verfrissend. 
 
                                  Glas € 4,25    Fles € 23,50 
 
 
  

Duitsland 
Wit met een fris zoetje! Een middroge, 
lichte, helderwitte wijn met fruitige 
aroma’s. Kan ook on-the-rocks! 
 
                                  Glas € 3,80    Fles € 21,00 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Deze licht milddroge wijn past 

perfect bij salades met kalkoen, 

vis, kaas of noten,en bij kip 

en vleesgerechten. 

Antipasti, borrelhapjes, tapas, 

sandwiches, salades, lichte 

gerechten met vis, pasta met 

garnalen of met kaas, milde vis- of 

groentecurry, licht belegen kaas. 

Kabeljauw, tong en tarbot in boter 

gebakken of met saus, gebraden 

gevogelte, kip- en kalkoenfilet in 

saus, lasagne met broccoli en 

frisse kaassaus, pasta en risotto 

met paddestoelen. 



 

Rosé Wijnen 

Frankrijk 
Toegankelijke uitnodigende droge wijn, soe- 
pel en rond met aantrekkelijk rood fruit en 
Bloesemgeuren in bouquet en smaak. 
 
                                  Glas € 3,80    Fles € 19,50 
   

Argentinië 
Verrassende dessertwijn van het uit- 
stekende huis Luigi bosca in Argentinië. De 
smaak is zijdezacht, elegant zoet, vol en rijp. 
 
                                                           Glas € 5,00     

Frankrijk 
Een eerlijke, makkelijke rode wijn met veel 
rood fruitaroma’s in het bouquet en smaak. 
Prettige en toegankelijke wijn. 
 
                                  Glas € 3,80    Fles € 19,50 

Bij allerlei borrelhapjes, 

sandwiches, pizza, pasta en 

salades. Ook voor bij de 

feestbarbecue. 

Goede begeleider van desserts 

met fruit, blauwe kaas. 

Toegankelijke wijn, lekker bij 

salades, koud vlees en 

kipgerechten of bij milde niet 

gerijpte kaas. 



Argentinië 
Een violet rode wijn met aroma’s van zwarte 
bessen en rijpe pruimen, intens, heel veel 
body, complex, met een fluweelzachte afdronk. 
 
                                  Glas € 4,25    Fles € 23,50 

Zuid-Afrika 
De smaak is krachtig met rijp fruit, krachtige 
tannines en een lange afdronk. 
 
                                  Glas € 4,50    Fles € 24,50 

 
 

Wijnen per fles 
 

Frankrijk 
Zijn mineraliteit geven hem een extra 
dimensie in vergelijk met de veelal 
“mollige stijl” van de dorps Meursaults. 
 
                                                        Fles € 52,50 

Heerlijk bij rood vlees, klein wild, 

patrijs, kwartel en lamsvlees. 

Een ideale begeleider van stevige 

gerechten van paté's tot steaks, 

evenals stevige gerechten zoals 

beef stroganoff, winterstoofpotten, 

gebraad en rijpe kazen. 

Goede begeleider van kreeft, 

visgerechten in saus, kalfsvlees 

met roomsaus. 



 
 
 
 
 
 
 

Frankrijk 
Granaatrood, aroma’s van rood fruit 
(vooral kersen) en specerijen als zoethout 
en peper in de smaak.  
 
                                                        Fles € 24,50 
 
 
 
 
 

Italië 
De wijn is zacht, vol en fruitig met kruidige, 
nootachtige tonen in de smaak. De geur 
doet vrij intensief denken aan leer. 
 
                                                        Fles € 24,50 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bij stoofschotels, gegrild rood 

vlees en konijn. 

De wijn past goed bij smakelijke 

gerechten zoals risotto, pasta en 

tagliatella of bij gebraden vlees 

wild en kaas. 


