Menu

WELKOM BIJ RESTAURANT
DE KORTE DUINEN
Namens onze gehele crew zijn wij hartstikke blij dat u vandaag bij ons te gast bent.
Jarenlang heeft deze horecazaak onder leiding gestaan van meneer
De Veer en mevrouw Klinkhamer, vervolgens een periode door Vincent en
Nicole van der Wardt en sinds 1 juli 2012 zijn wij hier gestart met het voortzetten van dit
gezellige familie restaurant. Wij hebben vanaf de start het interieur stapsgewijs aangepast
naar de huidige tijd en hierin altijd rekening gehouden met het comfort van onze gast.
Deze locatie bevind zich vlakbij de prachtige Soester Duinen, met daarbij ruime parkeervoorzieningen
voor zowel auto’s als (elektrische) fietsen. Wij bevelen iedereen de prachtige wandel- en fietsroutes
aan die door dit gebied gaan, waaronder het mooie Klompenpad welke vlak langs ons restaurant
loopt. Ook een bezoek aan onze buren van het Paardenkamp, het Gagelgat, de
Kaasboerderij en de Lifestylepassage is altijd de moeite waard.
De Korte Duinen is een restaurant dat door een breed publiek wordt bezocht, er is de
gehele dag bezoek in onze zaak; van de koffiedrinkers in de ochtend tot de dinergasten in de avond.
Zeven dagen in de week staan wij vanaf 10.00 uur voor u klaar en sluit onze keuken om 20.30 uur.
Er is een speciale kinderhoek voor onze jongste bezoekers, wifi voor iedereen en ook honden
zijn bij ons welkom.
Met ons team gaan wij u voorzien van een ontspannen sfeer, goede service, heerlijke dranken,
hapjes en gerechten. Het kan hier best ineens erg druk en hectisch zijn, maar ook dan proberen
wij iedereen vlot te voorzien van wat lekkers.
Door deze menukaart willen wij u op een uitgebreide manier laten zien wat u bij ons
allemaal kan bestellen, voorzien van prachtige foto’s en sfeerbeelden.
Wij wensen u veel plezier en graag tot ziens,
Ramon Heijnen & Antonio van den Hengel

Warme dranken

Even iets
drinken...

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso macchiato
Warme Chocomel
Warme Chocomel met bruine rum
Thee
Verse muntthee met honing
Gemberthee
Slagroom
Irish Coffee
Brazilian Coffee
D.O.M. Coffee
Spanish Coffee
Italian Coffee
French Coffee
Coffee 43

Voor bij de koffie
2,40
2,40
3,70
2,60
2,70
2,70
2,50
3,00
5,50
2,40
3,00
3,00
0,60
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Zuiveldranken

Appelgebak
Wisselend seizoensgebak
Slagroom
Poffertjes met poedersuiker

3,80
v.a. 4,30
0,60
4,50

HIGH TEA
Al vanaf 2 personen kunt u bij ons
genieten van een heerlijke high tea
met onbeperkt diverse soorten verse
thee. Wel is het van groot belang om
dit minimaal 24 uur van te voren te
reserveren, zodat wij alles netjes voor
u kunnen voorbereiden.

Melk
Karnemelk
Fristi
Chocomel

2,50
2,50
2,80
2,80

Onze high tea bestaat uit allerlei
heerlijke zoetigheden, mini bolletjes,

Water
Sourcy blauw
Sourcy rood
Sourcy blauw 0,7 L
Sourcy rood 0,7 L

Onze high tea bestaat uit

stukje wrap, koude en warme hapjes.
2,30
2,30
5,50
5,50

Tot 10 personen 24,50 p.p.

Meer dan 10 personen 22,50 p.p.

Sappen
Verse jus d’orange
Grote verse jus d’orange
Royal Club appelsap
Royal Club tomatensap

3,80
6,00
2,80
2,80

Wijnen

Port, Sherry, Vermouth

WIT
Chardonnay, Frankrijk

Rode port
Witte port
Tawney port
Sherry dry / medium
Martini bianco / rosso

Sauvignon Blanc, Frankrijk

19,00

3,80

19,00

Frisse zuren, citrus, tropisch fruit en bloemen

Frisdranken
Pepsi cola
Pepsi max
Coca Cola
Coca Cola zero
SiSi
7 up
Royal Club cassis
Royal Club tonic
Royal Club bitter lemon
Royal Club ginger ale
Rivella
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Aanmaaklimonade
Dubbelfris appel-perzik
Crodino

3,80

Vol, rijke afdronk, peer en tropisch fruit

4,20
4,20
4,40
3,40
3,70

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,60
2,60
2,60
2,60
2,70
2,80
2,80
2,20
2,70
3,30

Pinot Grigio, Italië

5,30

26,50

Zacht, verfijnd en frisse zuren

Sonnentraum, Duitsland

3,80

19,00

3,80

19,00

Zoete wijn

ROSÉ
Generiek, Frankrijk

Alcoholvrije bieren
3,90
3,90
4,70

ROOD
Merlot, Frankrijk

3,80

19,00

Rond, soepel, cassis, bramen en zoethout

Bieren
Heineken fluitje van de tap
Heineken vaasje van de tap
Affligem blond van de tap
Affligem dubbel
Affligem trippel
Affligem wit
Amstel Radler 2.0%
Soester Knollenbier Blond

Cabernet Sauvignon, Frankrijk
2,50
2,80
4,70
4,70
4,70
4,70
3,90
4,70

3,80

19,00

5,30

26,50

BUBBELS
Piccolo Prosecco 20cl		

6,00

Rijk, krachtig, zwart fruit en mint

Tempranillo, Rioja, Spanje

Rémy Martin VSOP
Courvoisier
Calvados

7,40
6,30
5,30

Whisky’s

Zacht, levendig, rood fruit

Heineken 0.0
Amstel Radler 0,0%
Affligem Blond 0,0%

Cognacs

Middelzware Rioja lichte kruidigheid

Jameson
Ballentine’s
Four Roses
Johnnie Walker Red label
Johnnie Walker Black label
Famous Grouse

5,30
5,30
5,30
5,80
6,30
5,30

Gedistilleerde dranken
Ketel 1 Jonge Jenever
Hoppe Vieux
Bokma oude Jenever
Berenburg
Corenwijn
Jägermeister
Bessenjenever
Citroen Brandewijn
Smirnoff Vodka
Gordon’s dry gin
Bacardi / Bacardi Black
Campari
Pernod
Hendrick’s Gin

Voor bij de borrel - koud
2,90
2,90
2,90
3,20
3,40
3,20
3,20
2,90
5,00
5,00
5,00
4,20
4,20
7,00

Likeuren
Tia Maria
Baileys
Cointreau
Grand Marnier rouge
Drambuie
Disaronno Amaretto
Kahlúa
Licor 43
D.O.M. Bénédictine
Limoncello
Sambucca

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Tafelbrood, dip en kruidenboter

p.p. 2,00

Voor bij de borrel - warm
Nacho’s met kaas, guacamole dip,
tomatensalsa en crème fraîche
Van Dobben bitterballen, 8 stuks
Kipnuggets, 8 stuks
Kaassoufles, 8 stuks
Vlammetjes, 8 stuks
Kaasstengels, 8 stuks
Gemengd bittergarnituur, 12 stuks
Gemengd bittergarnituur, 24 stuks
Yakitori spiesjes, 6 stuks
Butterfly garnalen, 8 stuks

Soepen
Tomatensoep met brood
Soep van de Dag met brood

8,50
8,50
6,50
6,50
8,50
8,50
12,00
22,50
8,00
9,00

normaal

klein

5,50
6,50

4,00
5,00

Hartig
Saucijzenbroodje

3,50

Tosti’s: mais of donker
Zuiderzeebrood
Tosti kaas
Tosti ham en kaas
Tosti kaas en tomaat
Tosti ham, kaas en tomaat
Tosti kaas en ananas
Tosti ham, kaas en ananas
Optioneel: geitenkaas i.p.v. jonge kaas

4,00
4,50
4,50
5,00
4,50
5,00
+ 1,00

Sauzen
Satésaus of chilisaus
Ketchup, curry, mosterd of mayonaise

1,25
0,75

Ontdek onze
omgeving...

HAPPEN
& TRAPPEN

HAPPEN
& STAPPEN

De lekkerste fietstochten van Nederland!
Dit prachtige concept heeft in Nederland
en België ondertussen grote vormen aangenomen. Er zijn al meer dan 160 routes
waar vele restaurants aan deelnemen.

Dit nieuwe concept is ontstaan in navolging
van het succes met Happen & Trappen.
U maakt een heerlijke wandeling door
een unieke omgeving.

Restaurant De Korte Duinen doet mee
aan het schitterende rondje Eemland.
Voor 42,95 p.p. heeft u een ideaal dagje uit.
U start bij Hilton Royal Parc Soestduinen
met koffie en gebak. Voor het voorgerecht fietst u naar Grand Café Groeneveld
in Baarn. Bij Brassen op de Brink in Baarn
kunt u genieten van een kop soep. Dan
gaat de route verder richting Restaurant
De Korte Duinen in Soest, u eet hier een
heerlijk hoofdgerecht en tenslotte staat
het dessert bij Zandfoort aan de Eem in
Amersfoort voor u klaar!

Wij zijn aangesloten bij Stappen door ‘de
Sahara van Soest’. Deze route doen wij in
samenwerking met Brasserie de Soester
Duinen. U kunt zelf bepalen bij welke locatie u begint en eindigt. Bij allebei is er gratis
en voldoende parkeergelegenheid.

OCHTENDPROGRAMMA 21,95
Koffie met gebak, soep
en een luxe broodje als lunch.

MIDDAGPROGRAMMA 27,95
Koffie met gebak, soep
en een hoofdgerecht als diner.
Een prachtige route langs de Soester
Duinen in samenwerking met Brasserie
de Soester Duinen.

Voor meer informatie en reserveren:
www.happenenstappen.nl

Over
de Soester
Duinen

De Lange en Korte Duinen zijn de grootste en
laatste min of meer open zandverstuivingen op de
Utrechtse Heuvelrug. Plekken waar zand nog vrij
kan stuiven zijn in Nederland zeldzaam. Dit maakt
de Soester Duinen tot een aardkundig waardevol gebied. In 1997 zijn de Lange en Korte Duinen
daarom door de provincie Utrecht tot aardkundig
monument verklaard.
De oorsprong
De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal die is gevormd door opschuivend landijs in de voorlaatste
ijstijd, het Saalien. In de op het Saalien volgende
warmere periode, het Eemien, was Nederland vrijwel
geheel bedekt met loofbomen. Dit interglaciaal
eindige ongeveer 80.000 jaar geleden. Toen brak opnieuw een ijstijd aan, en daalde de zeespiegel sterk.
Tijdens deze laatste ijstijd, het Weichselien, kwam in
Nederland geen landijs voor, maar er heerste wel een
uiterst extreem klimaat. De bodem was geheel bevroren, alle vegetatie verdween en de wind kreeg vrij
spel. Er werden toen in de luwte van de heuvelrug,
aan de noordoostzijde, dikke zandpakketten afgezet
door de heersende westenwind (dekzanden).
In het Holoceen, vanaf ongeveer 8.000 jaar voor
Christus werd het klimaat geleidelijk warmer en natter. Aanvankelijk vestigden zich berken en grove dennen. Daarna volgden loofbossen. Ook de Utrechtse
Heuvelrug raakte weer begroeid.

De Soester Duinen is een natuurgebied in de gemeente Soest in de Nederlandse provincie
Utrecht. Dit gebied, dat zich kenmerkt door omvangrijke zandverstuivingen, en dat
daarnaast uit heideterreinen en bossen bestaat, vormt een deel van de noordelijke rand
van de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied werd in literatuur meestal officieel aangeduid als
De Lange Duinen en de Korte Duinen. De Soester Duinen zijn eigendom van de gemeente
Soest en hebben een oppervlakte van ongeveer 500 ha.

Stuifzanden
Toen in de Middeleeuwen de bevolking groeide
verdween het bos. De belangrijkste oorzaken waren
houtkap en intensieve begrazing, vooral door schapen. In deze tijd ontstonden op de Utrechtse Heuvelrug uitgestrekte heidevelden. Op plaatsen waar

zeer intensief begraasd werd ontstonden in de Late
Middeleeuwen stuifzanden. Daar groeide niks meer
en kreeg de wind weer vrij spel. Net als alle andere
Nederlandse stuifzanden ontstonden de Soester
Duinen door (te) intensief betreden, plaggen, en/of
branden van de heide.
Het stuivende zand van de Soester Duinen vormde
soms een probleem voor boeren in aangrenzende
gebieden, bijvoorbeeld in de buurtschap De Birkt
tussen Amersfoort en Soest. Om hun landerijen
tegen zand te beschermen werden houtwallen
aangelegd.
Toen de schapen van de Utrechtse Heuvelrug
verdwenen veranderde de heide op veel plaatsen
weer geleidelijk in bos en raakten ook de stuifzanden weer (deels) begroeid: wie de Soesterduinen
tegenwoordig (1971) bezoekt, waant zich eerder
in een bos dan op een heide- en stuifzandgebied.
Daarnaast werden halverwege de twintigste eeuw
grove dennen aangeplant.
Tegenwoordig
Om het voortbestaan van de bijzondere aan stuifzanden gebonden ecologische en aardkundige
waarden te garanderen is in 2006 een grote hersteloperatie ingezet met de naam “Laat maar waaien”.
Zowel in de Lange Duinen als in de Korte Duinen is
het zuidwestelijke deel open gemaakt. Er zijn enkele
hectares bos gekapt en geplagd, zodat er weer open
zand ontstond. Dit is op verschillende manieren
gedaan, soms wat grootschaliger, soms wat kleinschaliger. Op de nog bestaande heideterreinen zijn
verspreide bosjes en opslag van bomen en struiken
verwijderd. Daardoor krijgt de wind weer voldoende
kracht om zand op te tillen en verplaatsen.

Soepen

normaal

klein

5,50
6,50

4,00
5,00

Tomatensoep met brood
Soep van de Dag met brood

Uitsmijter of Omelet
Uitsmijter:
3 eieren met 2 sneetjes mais of
donker Zuiderzeebrood

Lunchtijd!

ham, kaas, champignons, tomaat en ui

9,50

2 Kroketten, 2 boterhammen,
kalfs-, groente- of kaaskroketten

8,90

10,50

Waldkorn of Italiaanse bol
7,50
8,50
9,00
9,00
10,00
10,50
11,00

ham, kaas, champignons en ui

Boerenomelet

Twaalfuurtje: 3 boterhammen,
kalfskroket, kaas en gebakken ei

2 Garnalenkroketten, 2 boterhammen
en remouladesaus

Omelet:
3 eieren met 2 sneetjes mais of
donker Zuiderzeebrood

Naturel
Ham of Kaas of bacon
Ham en Kaas
Bacon en Kaas
Rosbief
Rosbief en Kaas
Uitsmijter De Korte Duinen

Mais of donker
Zuiderzeebrood

11,50

Zalm, dragonmayonaise,
kappertjes en ui

12,00

Carpaccio, Parmezaanse kaas, nootjes,
kappertjes, ui en truffelmayonaise

12,00

Gebakken pikante kip, champignons,
ui en chilisaus

11,00

Geitenkaas, honing en nootjes
(met spek + € 2,00)

9,50

Tonijn, sla, kappertjes, ui en ei

10,50

Sandwiches van mais
of donker Zuiderzeebrood
Club
Kaas, kipfilet, bacon, sla, tomaat,
komkommer, ei en mayonaise
Tonijn, kappertjes, ui, sla, tomaat,
komkommer en ei

10,50

11,00

Zalm, dragonmayonaise, sla, kappertjes,
ui, komkommer en tomaat
12,50
Vega
Pestomayonaise, brie, nootjes, sla,
komkommer en tomaat

Specialiteiten van het huis

Salades

Inswinger
Witte of bruine baguette, kalfsragout,
2 gebakken eieren, bacon en pikatasaus 10,50

Caesarsalade met gegrilde kip,
Parmezaanse kaas, spek, romeinse sla,
dressing, croutons en nootjes

Vegetarische Toast
Gebakken champignons, paprika, ui
en brie uit de oven

10,50

Rundercarpaccio, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, kappertjes,
ui en nootjes

12,50

Kipsaté, stokbrood, kroepoek
en satésaus

Geitenkaas, appel, nootjes en honing

11,50

15,00
Tonijn, zalm en krab

12,50

Kipsaté, frites, kroepoek en satésaus
9,00

100% Bio Runderburger, gebakken
champignons, ui, kaas en frites

LUNCH VOOR ONZE
KLEINE GASTEN
11,00

17,00
Pikante gebakken kip, champignons,
ui en chilisaus
17,00

Witte of bruine baguette met warm vlees,
gebakken ei en satésaus
9,50
Witte of bruine baguette met warm vlees,
gebakken ei, champignons, ui en satésaus 11,00
Carnivoortje
Kipfilet, varkenshaas, tomatensaus,
kruidenboter, gegratineerd met roombrie 12,10

Bij salades wordt standaard brood
geserveerd, voor meerprijs van € 2,00
kunt u er frites bij bestellen.

Mais of donkere boterham
met chocopasta

1,80

Mais of donkere boterham
met jong belegen kaas

2,00

Mais of donkere boterham
met boeren achterham

2,20

Poffertjes met boter en
poedersuiker

4,50

Flensjes met poedersuiker
en stroop

5,50

11,50

Soepen
Tomatensoep met brood
Soep van de Dag met brood

normaal

klein

Voorgerechten

5,50
6,50

4,00
5,00

Butterfly garnalen (8 stuks) in
een krokant jasje met chilisaus

9,50

Yakitori spiesje (6 stuks)
Japanse saté van kippendijen

8,50

Geitenkaas uit de oven met appel

9,00

Salades
Caesarsalade met gegrilde kip,
Parmezaanse kaas, spek, romeinse sla,
dressing, croutons en nootjes

Gezellig
dineren...

11,00

Rundercarpaccio, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, kappertjes,
ui en nootjes

12,50

Geitenkaas, appel, nootjes en honing

11,50

Tonijn, zalm en krab

12,50

Pikante gebakken kip,
champignons, ui en chilisaus
Bij salades wordt standaard brood
geserveerd, voor meerprijs van € 2,00
kunt u er frites bij bestellen.

11,50

Bruschetta, zalm, dragonmayonaise,
kappertjes en ui

11,00

Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, kappertjes,
ui en nootjes
11,00
Gamba’s in kruidenboter

11,50

Combinatie van verschillende voorgerechten
Voor 1 persoon
11,00
Vanaf 2 personen
per persoon 10,50

MENU VOOR ONZE
KLEINE GASTEN

Hoofdgerechten
Vegetarische quiche
Vegetarische pasta, champignons,
paprika, ui en pestoroomsaus

16,00

Tournedos van de Ossenhaas (200 gr.)
met saus naar keuze
(Met gebakken gamba’s + € 4,00)

24,50

Zalmfilet uit de oven

21,50

15,50

Pasta met gamba’s, olijfolie, knoflook,
citroensap en chilliflakes

17,50

Sliptongen, remouladesaus

Kipsaté, kroepoek,
gebakken uitjes en satésaus

17,00

Sauzen:
Stroganoffsaus, pepersaus,
champignonsaus of rode wijnsaus

Boerenschnitzel, gebakken
champignons, ui en spek

100% Veganburger, gebakken
champignons, ui en optioneel kaas
Gevulde varkenshaas, brie en spek
Ossenhaaspuntjes, rode wijnsaus,
paprika, champignons, ui en spek
Kip Stroganoff, gebakken champignons,
ui en paprika

Kinder Tomatensoep
3 yakitori spiesjes
4 butterfly garnalen

2 stuks: 20,00
3 stuks: 25,00

1,75

Bij de hoofdgerechten heeft u de keuze
uit frites, aardappelkroketjes, salade en
eventueel groente.

Nagerechten
17,00
Cheesecake, bosbessensaus
en slagroom

7,00

Crème brûlée, vanille-ijs en slagroom

7,50

16,50
18,00

21,50

4,00
4,00
4,50

Hoofdgerechten

17,50

Spare ribs
Zoet, medium of pittig en 2 koude sauzen 20,00
100% Bio Runderburger, gebakken
champignons, ui en kaas

Voorgerechten

Tricolore ijs
vanille-ijs, frambozenijs,
mango-ijs en slagroom

7,00

Spekkoek met vanille-ijs en slagroom

7,50

18,50
Dame Blanche
3 bollen vanille-ijs, chocoladesaus
en/of advocaat en slagroom

Flensjes, poedersuiker en stroop

5,50

Mini kaassoufflés, frites,
appelmoes en mayonaise

7,50

Frikandel, frites,
appelmoes en mayonaise

7,50

Kroket, frites, appelmoes en mayonaise

7,50

Kipnuggets, frites,
appelmoes en mayonaise

7,50

Kinder schnitzel, frites,
appelmoes en mayonaise

10,00

Kinder Spare Ribs, frites,
appelmoes en mayonaise

12,50

Nagerechten
7,00

Kinderijsje kinderverrassing: 2 bollen
aardbeien- of vanille-ijs en slagroom

4,00

Wij
wensen u
smakelijk
eten!
De harde werkers van
restaurant De Korte Duinen
per 1 februari 2022

Eigenaren
Antonio van den Hengel en Ramon Heijnen

Ook leuk om eens te bezoeken of om uw catering bij te bestellen:

Keuken
John van Beek, Bram Boshuizen,
Luc Willemsen, Moreno Martens, Paula de Graaf,
Marsha Neeter en Ramon Heijnen
Bediening
Aimee Volmer, Aylin Clavaux,
Daphne Groeneveld, Devany Zeijderveld,
Eric van den Top, Elfie v/d Laar,
Feline Tillemans, Jolanda Ott, Lieke Boshuizen,
Marit de Winter, Maureen van de Pol,
Michael Schouten, Milou Martens, Nina Hagen,
Noortje Lam, Sophie Vos, Tiffany Vink
en Wendy van der Wardt
Afwas
Cas Alexander, Fons Teunissen, Hidde Maas,
Neels Baars, Nick Pashley, Ties Hilhorst,
Stijn Korving, Yven Kraan en Yu Mei Zaremba
Schoonmaak
Desiree van den Breul

Burg. Grothestraat 37
3761 CK Soest

Openingstijden
Zondag t/m donderdag
van 10.00 tot 23.00 uur.
Vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 24.00 uur.
Keuken open van 11.00
tot 22.00 uur.

035 740 00 25
info@zuyversoest.nl

Soesterbergsestraat 43A
3768 EB Soest

Restaurant Zuyver is
geopend van woensdag tot en
met zondag vanaf 17.00 uur.

035 205 72 15
info@sabrosasoest.nl
zuyversoest.nl

sabrosasoest.nl

Catering Centraal voor al
uw feesten en partijen, van
kleine tot hele grote!
Birkstraat 7
3768 HB Soest
035 6033333
info@cateringcentraal.nl
cateringcentraal.nl

Restaurant
De Korte Duinen
Birkstraat 108
3768 HL Soest
035 601 37 20
info@dekorteduinen.nl
www.dekorteduinen.nl

Vormgeving
Jochum de Jong - Studio Elvis
Drukwerk
Niels Landaal - Pressto

