
Van 12:00 uur tot 17:00 uur 



Boerenslofje brie €9,25 

met honing, walnoot en  

gekarameliseerde peer  

 

Carpaccio €10,25 

met pitjes, zongedroogde tomaat, 

Grana Padano en truffelmayonaise 

 

Hete kip €10,25 

Licht pikante kipdijenfilet met 

 rode ui en een kerriesausje 

 

Huisgemaakte  

tonijnsalade €10,25 

Gemaakt van rode ui, augurk  

kappertjes en chilisaus 

Pomodori 
met room en pitjes 

Wortel kerrie creme  
met crispy bacon 

Soep van het seizoen 
een variërende seizoen soep.  

Vraag ernaar bij de bediening 

Bij onze soepen serveren wij brood en kruidenboter 

€

 

Ham of kaas     €7,95 

Ham en kaas     €9-, 

De Tijd: ham, kaas, spek, 

ui en champignons    €10,50 

 
 

Krokante kipreepjes, bacon, rode ui en 

tomatenchutney  

 

Warme geitenkaas, honing en  

gekarameliseerde peer 

 €  
Ham of kaas    €5,95 

Ham en kaas   €6,25 

kaas, tomaat, rucola en brie €6,75 

kaas, spek, tomaat en 

gebakken ei    €6,75 

Frikandellen met brood €8,95 

Kroketten met brood €8,95 

Frikandellen met friet €9,95 

Kroketten met friet €9,95 

Onze burgers kunnen geserveerd worden met een  

puntzak friet voor €3,- 

€15,95 

Big American burger 
Rundvleesburger met knapperige  sla, rode ui, gebakken tomaat 

crispy bacon en cheddar 

Kipburger 
Kipburger met rucola, oude kaas, crispy bacon, tomaat, augurk en 

BBQ honey saus 

Red Vega burger 
Bietenburger met rucola, geitenkaas, rode ui, cherry tomaat en munt 

dip  
De Tijd Burger 

Beefburger, knapperige sla, spekjes, champignons, gekarameliseerde 

ui en BBQ-sweetpepper saus 

True Dutch 
Rundvleesburger met sla, gebakken ui, gegrilde augurk, jonge kaas 

en honingmosterdsaus 



 

Naturel €7,50    Champignons €8,65 

Kaas  €8,50   Spek en appel €8,90 

Spek  €8,50   Appel en kaneel €8,90 

Appel  €8,50     Rozijnen en appel €8,90 

Ananas €8,50   Ham en kaas €8,90 

Rozijnen €8,50   Spek en kaas €8,90 

Heeft u last van een allergie/

intolerantie? Geen enkel probleem.  

Geef dat gerust aan bij de  

bediening 

  Spaans 

  Chorizo, kaas, paprika en rode ui  €14,25 

  Frans  

  Geitenkaas, spinazie, en  

  tomatensalsa     €14,25 

  Italiaans 

  Mozzarella, tomaat en rucola  €14,25 

  Turks:  
  Shoarma, paprika, ui en knoflooksaus €14,25 
 

Banaan en Nutella      €9,85 

Brie, noten en gekarameliseerde peer   €14,50 

Gerookte zalm, rode ui, rucola  

en roomkaas       €14,90 

De Tijd: Ham, kaas, spek, ui  

en champignons      €14,90 

Een extra topping is mogelijk voor 

€1,50 
Ons (biologisch)  

pannenkoekenmeel 

komt van  

windkorenmolen 

‘De Vlijt’ in  

Wageningen  

Sorbet ‘De Tijd’ €7,50-, 

verschillende smaken sorbetijs,  

vers fruit en slagroom 

 

Coupie Coupie €7,50-, 

met vanille– en karamelijs,  

warme chocosaus en slagroom 

 

Omgekeerde dame blanche €7-, 

Chocolade-ijs, slagroom en vanillesaus 

 

Junglefiguurtje €6, 

Een junglefiguurtje gevuld met ijs  

Koffie/thee met appelgebak       

Koffie/thee met het gebak van de maand  

 

Slagroom? Serveren wij er standaard bij! 

Kinderpannenkoek:  

Voor onze kleine gasten serveren wij een pannenkoek die te  

decoreren is. En als afsluiter mogen ze een cadeautje grabbelen! 

Volg ons op social media voor leuke nieuwtjes en meer! 

Instagram: restaurantdetijd 

 

www.facebook.com/restaurantdetijd 

 

Tripadvisor: restaurantdetijd 

Bitterballen 8/16 stuks  €7,95/€12-, 

Bittergarnituur 12/24 stuks  €8,75/€13-, 

Say Cheese    €6,75 

Mandje brood met tapenades €5,75 

Nootjes    €2,50 

Vegetarische loempia’s  €8-, 

kaasplankje    €9,95 

Nacho Cheese                           €6,50 



Spel– en drukfouten zijn onder voorbehoud, alsmede prijswijzigingen 

Wist u dat?: 

Tegenover ons restaurant 

staat  een oorlogsmonument  voor 

de (Britse en Poolse) helden die 

hier in 1944  landden als onderdeel 

van de operatie Market Garden 

 

Dichtbij, op de Ginkels heide, is  

bovendien een  

indrukwekkend monument te  

bezichtigen om onze helden uit de 

Tweede Wereldoorlog te eren 

 

 

Lest we  

forget! 

 

Restaurant de Tijd  

en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Al vanaf de start in juni 2015 proberen wij ons steentje aan de maatschappij bij te dragen door het opzetten 

van projecten. Denk daarbij aan het bieden van dagbesteding, werkervaringstrajecten  en het opleiden van 

mensen met een ietwat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn wij bewust bezig met het milieu door  

voedselverspilling tegen te gaan, minder plastic te verbruiken en daar waar mogelijk samen te werken met de 

andere ondernemers in de regio.  

Gezellig bijkletsen met vrienden of familie met thee, 

koffie en onze luxe keuze uit lekkere hapjes op een 

etagère voor de High Tea. Met onder andere. 
 

 Macarons     Mini-gebakjes 

 Mini muffins    Scones met jam 

 Sandwiches    Brownies 

  
En onbeperkt koffie/thee!  

 
€18,95 euro per persoon 

 
Opgelet: Graag van tevoren reserveren 

(Vanaf 8 personen) 

Wij kunnen ook binnen ons restaurant,  

of op locatie, een uitgebreid buffet verzorgen

Vraag gerust naar de mogelijkheden 




