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Vanouds is ontstaan uit een behoefte van veel mensen om weer 

eens vanouds te kunnen genieten aan het bezoek van een goede 

horecazaak. Het gevoel van thuis komen, maar dan wel met een 

moderne twist. Het is een uniek concept waarbij 300 lokale 

Achterhoekers aandeelhouder zijn van Vanouds. Hierdoor is 

het een concept dat breed gedragen wordt door de regio. De 

Achterhoek staat ook voorop in het concept. Er wordt namelijk 

zoveel mogelijk lokaal gekookt. De winst die door Vanouds wordt 

gemaakt, wordt als maatschappelijke functie teruggestopt in de 

regio. Zo neemt Vanouds een verbindende functie op zich, zowel 

van binnen als van buiten.

Over ons



ZOETIGHEDEN VOOR 
BIJ DE KOFFIE 

Vanouds Tompouce 3
# Bladerdeeg | banketbakkersroom  

Appeltaartje ‘Saartje’ 4
# Kaneelsuiker | havercrunch

 Een robuust appeltaartje met kruimeldeeg. Gemaakt met producten uit de regio door mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt in Zevenaar. Gelukkige mensen met liefde voor smaak. Het sociale taartje heeft de naam 

Saartje gekregen.

Gebakken Chocolade  4
# Callebaut pure chocolade | caramel swirl | walnoot crunch

 

ONTBIJT
Boerenbowl 9
# Boerenkwark | Achterhoekse granola | seizoensfruit | ijzerkruid

Smoothiebowl  
 Sinaasappel-perzik-wortel | boerenkwark | kokos | toppings 9,5
 Groene thee-meloen-spinazie | boerenkwark | toppings   9,5

Pannenkoekjes 9,5
# Spelt | rood weckfruit | havercrunch | clotted cream
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Aanraders
Ontbijt als Vanouds  15
# Laat je verrassen door een heerlijk vers ontbijt

 Een tafel vol streekproducten. Denk aan het Vanouds brood, huisgemaakte dips, vleeswaren, kaas en  

een lekker eitje. Laat je iedere keer weer opnieuw verrassen. Jouw ontbijt is samengesteld met het aanbod van  

het seizoen.

Ontbijt als Vanouds vega  12,5
# Laat je vegetarisch verrassen door een heerlijk vers ontbijt

 

LUNCHSoep
Venkel-Ui   7
# Gegrild zuurdesem toast | oude kaas | groene kruiden

Tomaat 7
# Boeren crème fraîche | gehaktballetjes van Achterhoeks rund | gegrild zuurdesem brood

 Het rund dat wij gebruiken komt vers van het land tussen Doetinchem en Zelhem. Zij worden grasgevoerd en 

staan als ze willen 365 dagen buiten. Ze worden niet behandeld met antibiotica en hebben de ruimte om lekker te 

grazen. Dit is het Achterhoeks rund.

Vanouds Gazpacho  8,5
# Maar dan van het Achterhoekse land 



LUNCHBroodjes
 (keuze Meergranen, Wit of Brioche)

Kaas 7,5
# Oude kaas | appel/peer compote | geroosterde nootjes

Grilled veggies  8,5
# Witte bonen-kikkererwt | geroosterde groenten van de Kopa grill | balsamico 

Lende 9,5
# Achterhoeks rund | gepofte pitten | oude boeren kaas  

Forel 9,5
# Gerookt | Vanouds salsa verde | aardappel krokant

Vanouds Slaatje  11,5
# Huzarensalade | charcuterie | geroosterd brood | pickles  

 Eén van de signature dishes van Vanouds: de home-made pickles. De mooiste uien, bieten en penen van het 

land worden uitgekozen. Deze worden gewassen en geschild. Vervolgens worden ze in een zuur badje gelegd en 

mogen ze hier dagen in blijven drijven. Dan ontstaan de Vanouds pickles.

Tonijn 12
# Licht gegrild | groene appel | soja mayonaise | basilicum

Vanouds kroket 
# Boerenboter | pickles 

 Rund | Mostermayonaise   10
 Garnaal | Chilimayonaise   12
 Oude kaas | Appelstroop   10

Vanouds mini 5
# Brood | boerenboter

# Kies er twee  Vanouds jam | ham | kaas | ei
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Croque monsieur ‘Sosti’ 7,5
# Boerenham en kaas | bechamelsaus | Vanouds ketchup  

 Dit gerecht wordt gemaakt van circulinear brood, boerenham- en kaas. Met liefde wordt door mensen 

met een afstand tot arbeidsmarkt verwerkt tot een heerlijke tosti. Vervolgen maken wij, bij Vanouds, het af tot 

ambachtelijke Croque monsieur.

ALL DAYSpecials 
Frietje stoofvlees 8,5
# Achterhoeks rund | mayonaise | krokante uitjes | pickles 

Vanouds linguini verde   11
# Vanouds salsa verde | courgette | oude schapenkaas | ei | amandel

Pasteitje 12
# Vanouds ragout | pickles 

Steamy Buns 12,5
# Buikspek | Vanouds hoisin | kimchi

Vanouds linguini tonno   14
# Tonijn | Vanouds salsa verde | courgette | oude schapenkaas | ei | amandel

 De Vanouds Salsa verde is een dip waarin het zero waste principe terugkomt. We verwerken de minder mooie 

blaadjes en steeltjes van groene verse kruiden. Vervolgens worden onder andere neutrale olie en citroensap 

toegevoegd. Dit wordt samen gedraaid tot een heerlijke groene dip. 
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Hamburger 15
# Achterhoeks rund | Vanouds ketchup | boeren oude kaas | bacon | brioche

 De Vanouds ketchup wordt alleen gemaakt van natuurlijk producten. Uiteraard zijn tomaten de basis, maar 

je vindt er ook rabarber en laurier in terug. De ketchup wordt vers gemaakt door ons keukenteam, waardoor jij 

lekker kan genieten van deze heerlijke saus.

SALADE BOWL
Zowel klein als groot te bestellen.

Ricotta 11 | 15
# Linzen | Garam masala | tomatenchutney | amandel  

 De ricotta komt uit Zevenaar. Het wordt gemaakt van verse melk van de buffels van de Buffelboerderij. Dagvers 

wordt deze romige frisse kaas bereid. Ze hanteren hier nog een  traditionele manier van kaas maken en die proef 

je terug in de smaak.

Tonijn 14 | 17
# Groene appel | soja-bosui vinaigrette | basilicum

Pulled Beef 14 | 17
# Achterhoeks rund | rode rijst | kimchi | ei | krokante ui 
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