
Welkom bij De Aanleg

Wij wensen u een gezellige avond!



Zoals de naam al zegt, hebben 
wij een ruim aanbod aan 
mogelijkheden in ons bedrijf te 
Almen.

’s Avonds een biertje drinken, 
even gezellig bijkletsen of 
even een kopje koffie drinken 
wanneer men op de fiets voorbij 
komt. Mogelijkheden genoeg 
voor een gezellige tijd bij de 
gezelligste bar in de omgeving.

Heeft u een groot feest te vieren 
of wilt u een keer gezellig met 
een groep een leuke avond 
beleven? Dat kan bij ons!
Wij bezitten een ruim aantal 
zalen die geschikt zijn voor alle 
soorten feesten en partijen.
Daarnaast is er veel plezier te 
beleven op onze kegel-, bowling-, 
en/of schietbanen.

Welkom bij Café, Restaurant, Zalencentrum “De Aanleg”.

Wilt u toch liever thuis een 
feest organiseren? Dat kan 
natuurlijk ook.
U kunt bij ons ook terecht 
voor al uw catering wensen.

De Aanleg is praktisch 
gelegen in de driehoek 
Deventer – Zutphen – 
Lochem
aan het Twentekanaal en 
beschikt over een eigen 
passantenhaven.



Lucnhkaart

U kunt tot 16:00 bestellen van de Lunchkaart.



Tosti’s

Salades

Tosti Kaas ...................................................................  4,25
Tosti ham en kaas .....................................................  4,75
Tosti salami en kaas .................................................  4,75
Tosti hawai .................................................................  5,25
Tosti De Aanleg .........................................................  6,25

Coban Salade .............................................................  9,25
Salade gebakken kip  .................................................9,00
Salade gerookte zalm  .............................................10,50
Salades worden geserveerd met friet of toast



Broodjes

Uitsmijters

Broodje carpaccio ....................................................10,25
met rode pesto mayonaise en geraspte kaas

Broodje gezond ..........................................................8,00
Broodje kip teriyaki ..................................................  8,75
Broodje shoarma .......................................................8,75
Broodje kebab ...........................................................  6,75
Broodje hamburger  ..................................................8,75

Uitsmijter ham en kaas  ............................................7,75
Uitsmijter spek en kaas  ............................................8,25
Uitsmijter salami en kaas  ........................................8,50



Menukaart

U kunt tot 21:00 bestellen van de menukaart.



Voorgerechten
Toscaanse tomatensoep  ..........................................5,25
Linzensoep  .................................................................5,25

Rundercarpaccio  .....................................................11,25
Geraspte kaas, rode pesto mayonaise en pijnboompitten

Gevulde champignons  ..............................................8,25
Met feta kaas en roomsaus

Salade gerookte zalm  .............................................11,25
Met dille mayonaise

Vers gebakken brood  ...............................................6,25
met 3 smeersels



Hoofdgerechten 
Gebakken eenden filet  ...........................................20,00
Met framboos saus

Zacht gegaarde kalf spareribs  ...............................22,25

Gegrilde runder entrecote .....................................  22,75
Met pepersaus

Kipschnitzel  .............................................................17,50
Met champignon roomsaus

Proeverij De Aanleg  ................................................21,50

Kip Teriyaki  ..............................................................21,00

Gebakken zalmfilet  .................................................21,75
Met dillesaus

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet, salade en saus.



Turkse specialiteiten 
Köfte schotel  ............................................................16,75

Kipfilet schotel .........................................................18,25

Kipdij schotel  ...........................................................18,25

Et Sis schotel  ............................................................20,00

Gegrilde lamskoteletten  ........................................21,25

Mix Grill  ....................................................................24,25

Turkse Specialiteiten worden geserveerd met friet, salade en saus.



Desserts 
Baklava .......................................................................  8,25
met bol vanille ijs

Kunefe  ........................................................................8,25
(engelenhaar gevuld met mozarella) met bol vanille ijs

Bavarois van framboos  ............................................7,75
en framboossaus

Dronken Sultan  .........................................................7,50

Creme brulee  .............................................................7,50
van malibu met een bol cocos ijs


