
Openingstijden:
Ma t/m zo: 10.00 uur - 22.00 uur
Keuken open van: 11.30 uur tot 21.00 uur

Blaauwe kamer 14
6702 PA Wageningen
0317 - 421410
info@deblaauwekamer.nl
www.deblaauwekamer.nl

Nog een keer genieten?
Download de coupon 
opnieuw via onze website

25% KORTING OP 
DE LUNCHKAART 
EN PANNENKOEKEN

TIP: DE PAASBRUNCH IS VANAF HEDEN TE RESERVEREN!

LAATSTE RONDE KORTINGEN 
TOT 50% VOORDAT HET 
HOOGSEIZOEN BEGINT!

3-GANGEN À LA CARTE  
VANAF €22,25

Z.O.Z. VOOR MENUKAART

Panorama Restaurant De Blaauwe Kamer 
steunt in 2020 het goede doel Childslife 
en Refood tegen voedselverspilling. 
Wilt u ook bijdragen? Zie onze website 
hoe u kunt doneren. 

Lekker lang “buiten” genieten op 
ons overdekte terras

AL ONZE BUFFETTEN ZIJN OOK OP LOCATIE 
LEVERBAAR. IDEAAL VOOR BEDRIJFSEVENEMENTEN, 

JUBILEA EN VERJAARDAGEN

Bestel uw buffet gemakkelijk op 
catering.deblaauwekamer.nl. 

Onze buffetten worden geleverd met porselein servies 
en rvs bestek. Wij doen de afwas, komen alles leveren en 

weer ophalen wanneer het u uitkomt.

LUNCH OF DINER NODIG OP UW LOCATIE?
CATERING DE BLAAUWE KAMER

Trouwen, verjaardag, jubilea en 
bedrijfsborrels:

Onze arrangementen beginnen al vanaf €10,50 all incl.
Keuze uit verschillende buffetten en een eigen indeling 

van uw bijzondere dag. Maak uw dag compleet met één 
van onze diverse groepsuitjes. Bekijk ons aanbod op 

www.deblaauwekamer.nl

COMBINEER EEN GROEPSUITJE MET UW 
SPECIALE DAG.

MA T/M VRIJ

Actie is geldig t/m 30 april 2020
Zie voorwaarden op onze website.
Enkel online te reserveren op 
www.deblaauwekamer.nl/coupon

DINER: 2=1

WOE & DO
BINNENKORT OF NET 
JARIG GEWEEST? GENIET 
VAN EEN GRATIS DINER

VRIJDAG

25% KORTING OP ONZE
BUFFETTEN & CATERING

MA T/M ZO

Actie is geldig vanaf 1 maart 2020 tot 
1 augustus 2020. Zie voorwaarden op 
onze website.

Vanaf eind maart weer een nieuwe
lente/zomer kaart met heerlijke 
seizoensgerechten.

De coupons zijn enkel online te reserveren via www.deblaauwekamer.nl/coupon. Zie voorwaarden op de site. 

Actie is geldig t/m 30 april 2020
Zie voorwaarden op onze website.
Enkel online te reserveren op 
www.deblaauwekamer.nl/coupon

Actie is geldig t/m 30 april 2020
Zie voorwaarden op onze website.
Enkel online te reserveren op 
www.deblaauwekamer.nl/coupon



Voorgerechten
Wildragout
warme pastei | rucola

Kipcocktail
sinaasappel | wortel | bosui | 
kerriemayonaise

Rundercarpaccio 
balsamicostroop | pijnboompitten | 
Parmezaanse kaas | rucola | croutons | 
pesto | groene sla | truffelmayonaise

Vissalade
gerookte zalm en forel | gegrilde 
aubergine en courgette | slamelange | 
mierikswortel-citroendressing

Seizoenssalade
gerookte eendenborstfilet | stoofpeer 
| vijgen | slamelange | paddenstoelen | 
balsamicodressing

Verrassingsplateau vis of wild
een proeverij van warme en koude 
gerechten

Hartig vijgentaartje 
omwikkeld met spek | walnoten | 
blauwschimmelkaas | mangosaus

Green Shell mosselen 
gegratineerd | kruidenboter | 
knoflookbrood

Makreelsalade
appel | rode ui | witlof | brood

Rode bietencarpaccio
geitenkaas | sinaasappel | rucola | 
pistachenoten | balsamicoazijn

Saté van gemarineerde kipfilet 
huisgemaakte atjar | katjang pedis | cassave 
kroepoek | satésaus

Schnitzel
seizoensgroenten | jachtsaus

Spareribs
Amerikaanse coleslaw | barbecuesaus

Black Angus-burger
sesambol | tomaat | augurk | gebakken ui | 
Gruyère kaas | tzatziki

Veluwse Blonde biefstuk 
getrancheerd | portobello | ui | paprika | jus 
van rode wijn

Wildzwijnhaasmedaillons
krokant van spek | winterstamppotje 
stoofpeer | bospaddenstoelensaus

Hertenbiefstuk
groentechips | winterstamppotje | stoofpeer | 
bokbiersaus 

Tournedos
groentespies | pepersaus

Wildstoofpot
diverse soorten wild | winterstamppotje | 
stoofpeer

Fazanthaanfilet
groentescheuten | winterstamppotje | 
stoofpeer | rode portsaus   

Jeep (mag mee naar huis)    
frites | keuze uit: frikandel / kipnuggets / 
kaassoufflé / kroket 

Vers gestoofde paling
groene kruidensaus

Sliptong (3 stuks)
in roomboter gebakken | seizoensgroenten | 
citroen

Zeetong (3 à 4 ons)
in roomboter gebakken | seizoensgroenten | 
citroen

Visstoofpot
diverse soorten vis | groentescheuten 

Kabeljauw 
dille | witte wijn-saffraansaus | 
Muscatdruiven

V isspecialiteiten

Vegetarische burger 
sesambol | gebakken ui | tomaat | 
Gruyère kaas | champignons

Gevulde pompoen 
paddenstoelen | kaas | noten | 
appel-perencompote

Paddenstoelenquiche
zure room | rucola

Vegetarische gerechten

Tomatensoep
Pomodori tomaten 

Pompoensoep 
pulled chicken | pompoenpitten | knof-
lookbrood

Wildbouillon 
eend | bosui | croutons

Bietensoep
appel | peer | zure room

Hoofdgerechten vlees

Soepen

XL soes ‘De Blaauwe Kamer’ 
gevuld met slagroom |  karamel- en 
vanille-ijs | warme purechocoladesaus | 
gesuikerde amandel

Petit ‘cafe’ four 
zoete lekkernijen | favoriete koffie of thee 
(€ 2,50 toeslag voor speciale koffies)

Peren tarte tatin
karamelsaus | rum-rozijnenijs | slagroom

Sinaasappelparfait
stukjes pure chocolade | slagroom

Anijs crème brûlée
dropijs | slagroom

Kaneelsabayon
huisgemaakte kletskop | stoofperenijs | 
slagroom

Vijgencrumble
van havermout en spelt | pecannoten | 
dadels | walnotenijs | slagroom

Kinderijsje
olifant (vanille-ijs) of kaketoe 
(chocolade-ijs)

Twee bollen vanille-ijs
slagroom

Desserts

EEN GREEP UIT ONS AANBOD:

Lasergamen

Archery Tag

Wij Houden van Holland

Kinder Escape Room

Wandelexcursies

GROEPSACTIVITEITEN Ideaal voor 

vrijgezellenfeesten, 

kinderfeestjes, 

bedrijfsuitjes en 

familie-uitjes!

    Al onze hoofdgerechten worden geserveerd 
met verse farm frites, een frisse salade en 

een passend groentegarnituur op bord. Liever 
gebakken aardappelen? Geef het gerust aan.

Workshop Drone Vliegen

Las Vegas Casino

Moordspel

Pubquiz

Solex Tour

De Blaauwe Arena is 
onderdeel van De Blaauwe 
Kamer en bevindt zich op 

dezelfde locatie. 

Dit is onze huidige menukaart, eind 
maart komt de nieuwe kaart gericht 

op het lente- en zomerseizoen.


