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Gastronomie De Luifel 

Gezellig lunchen, borrelen en dineren in een gastvrije 

omgeving, genieten van heerlijke gerechten en verfrissende 

drankjes. Van een klein, intiem diner tot een gastronomische 

avond voor velen, wij zorgen ervoor met toewijding en 

vakmanschap. 

 

Adres: Dorpsstraat 11, 7261 AT  Ruurlo 

Telefoon: (0573) 451 312 

E-mail: info@deluifel.nl 

Wifi: Gastronomie De Luifel 

 Wachtwoord: Echtachterhoek 

 

Tevens is Gastronomie De Luifel de locatie bij 
uitstek voor het geven van bruiloften, (thema-) 
feesten, vergaderingen en andere bijeenkomsten. 
Wij hebben een passende ruimte die de avond voor 
u en uw gasten onvergetelijk maakt. 
 

Op onze website kunt u onze uitgebreide mogelijkheden 
bekijken: 
 

www.deluifel.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACE MANIA 
 

Kom racen tegen je vrienden, familie of collega’s 
bij Race Mania. 
 
Elke dag van de week geopend voor een groepsarrangement. 
Met twee wedstrijdbanen en zes oefenbanen beschikken we 
over meer dan 250 meter racebaan met meer dan 200 
modelauto’s. Dit maakt ons racedomein het grootste Slot Car 
Racing centrum van Europa. 
 

Meer weten? 
Kijk snel op de website van Race Mania voor de 
mogelijkheden: 
 

www.racemania.nl 
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DRANKEN EN GEBAK 

Onze koffie is een uitgekiende melange van top arabica’s en 
robusta’s, deze geeft de koffie een krachtige smaak. 

 

Koffie/espresso  3,10 

Cappuccino  3,40 

Koffie verkeerd/Latte Macchiato 3,40 

Warme Chocomel (+ slagroom is € 4,00) 3,40 

Thee uit een zeefje (zie de theesoorten hiernaast) 3,10 

Verse muntthee / verse gemberthee 4,20 

 

Cappuccino of Latte Macchiato speciaal 4,50 

(met hazelnoot- of karamelsmaak en toef slagroom) 

Reurlse koffie complet (met allerlei lekkers en likeur) 9,25 

Irish coffee (Whiskey)  8,00 

Italian coffee (Amaretto) 8,00 

French coffee (Grand Marnier) 8,00 

 

Ambachtelijk gebak  met verse slagroom 

Appelgebak  4,50 

Vruchtengebak  4,50 

Hazelnootschuimgebak (specialiteit) 4,00 

 

Luxe rundvleessaucijzenbroodje 4,50 

 

Koude dranken 

Frisdrank/Dubbel fris  3,10 

Ginger ale  3,20 

Melk/karnemelk/Chocomel/Fristi 2,95 

Verse jus  5,25 

 

THEEKAART 

 
Earl Grey Superieur 
Zwarte thee met het geliefde Bergamotaroma, een bloemige 
klassieker. 
 
Ceylon OP 
Mooie Orange Pekoe thee uit de ceylon hooglandtuinen, geeft een 
lichte thee. 
 
Bosvruchten 
Zwarte thee met aardbeien, bramen, frambozen en bosbessen. 
 
Green Chai 
Een hartverwarmende groene thee uit India met green gunpowder 
en kardemon, gember, kruidnagel, kaneel en peperkorrels. 
Lekker stevige thee! 
 
Sencha Lemon 
Groene thee met citroengras, citroenstukjes, citroenschil en 
citroengranulaat. 
 
Jasmin Pearls 
De Phoenix Dragon Jasmin Pearls zijn met de hand gerolde groene 
Jasmijn thee parels. Zeer fijn geurend en sensationeel van smaak! 
 
Rooibos Naturel 
Heerlijke Afrikaanse thee zonder cafeïne, rijk aan anti-oxidanten. 
 
Rooibos Cranberry 
Heerlijke, frisse zoete rooibosthee met stukjes echte cranberry. 
 
Sterrenmix 
Kruidenmelange van steranijs, pepermunt, venkel, jeneverbessen, 
zoethout en zoethoutwortel. 
 
Nana mint 
Marokkaanse munt, heeft een frisse oorspronkelijke (spearmint) 
smaak. Zonder een menthol bijsmaak. 
 
Tulsi sinaasappel/gember 
Stukjes appel, Tulsi kruiden, rooibos, gember stukjes, kaneel, 
sinaasappelschil, rode peper, natuurlijke aroma, kardemon. 
 
. 
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  LUNCHKAART 

 

SOEPEN geserveerd met oerbrood 

Tomatensoep |room| 7,00 

Groentesoep |rundvlees|groene tuinkruiden| 7,00 

Mosterdsoep |zalmsnippers| 7,00 

 
 

SALADES geserveerd met oerbrood  12,50 

Vis |gerookte zalm|tonijn|gamba|mierikswortelmayonaise| 

Vega |feta|gegrilde groente|hummusmayonaise| 

Kip |krokante kip|bacon|gekookt ei|limoenmayonaise| 

 
 

BROODJES keuze uit wit of bruin oerbrood 

(waldkorn, pistolet + € 0,75) 

Gezond |ham|kaas|gekookt ei|rauwkost| 9,00 

Carpaccio |pestomayo|rucola|oude kaas|pijnboompitten| 9,50 

Tonijn |rode ui|paprika|ei| 9,50 

Krokante kip |lauwwarm|ei|bacon|limoenmayonaise| 10,50 

Gerookte zalm |wakame|kapprtje|rode ui|mierikswortel| 10,50 

Oude kaas |tuinkers|pesto|rucola| 7,50 

Brie |honing|walnoot|rucola| 9,00 

Vega |gegrilde groente|feta|hummusmayonaise| 9,00 
 
 

TOSTI'S 

Tosti ham en/of kaas  6,50 

Tosti oude kaas |pesto|rucola| 6,50 

Tosti Hawaï |ham|kaas|ananas| 7,00 
 
 

(van 11.00 tot 17.00 uur) 

 

WARME GERECHTEN 

12 uurtje De Luifel    keuze uit groentensoep of tomatensoep 11,00 

|soep|spiegeleitje|bacon|2 bitterballen|brood|salade| 

Gebakken Champignons 10,50 

|geroosterd oerbrood|gebakken uien|champignons| 

bosui|kaas| (met Achterhoekse friet + € 2,50) 

Twee kroketten met 2 snee oerbrood (wit of bruin) 9,50 

(met Achterhoekse friet + € 2,50) 

Plate scholfilet  19,50 

|remouladesaus|salade|Achterhoekse friet| 

Plate varkensschnitzel  17,50 

|champignonsaus|salade|Achterhoekse friet| 

Plate kipsaté  17,50 

|satésaus|krokante kip|kroepoek|salade|Achterhoekse friet| 
 
 

EIERGERECHTEN 

Traditionele uitsmijter met ham en/of kaas 9,50 

Uitsmijter De Luifel |kaas|ham|rosbief|rundvleessalade| 10,50 

Uitsmijter rosbief  10,00 

Boerenomelet |ham|paprika|ui|courgette|champignons| 10,50 
 
 

PANNENKOEKEN 

Pannenkoek naturel  9,00 

Pannenkoek appel of spek 10,00 

Pannenkoek appel en spek 11,00 
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 WARME EN KOUDE GERECHTEN 

HAMBURGERS     gereserveerd met kleine portie friet 

 

Hamburger Bacon (180 gr. puur rundvlees)  16,50 

|burgerbun|bacon|augurkenrelish|rode ui|tomaat| 

cheddar|burgersaus| 

Chicken burger (200 gr. mals kippenvlees)  16,50 

|burgerbun|sla|augurkenrelish|tomaat|rode ui|burgersaus| 

Black Angusburger (170 gr. puur Angus beef)  17,50 

|burgerbun|sla|augurkenrelish|tomaat|rode ui|burgersaus| 

Avocadoburger  17,00 

|burgerbun|sla|jalapeno|tomaat|rode ui|nachos|burgersaus| 

 

 

IJSSOORTEN 

Coupe De Luifel  8,00 

|slagroomsoftijs|hazelnootschuim|karamelsaus| 

Coupe slagroomsoftijs met een topping (keuze uit:) 7,50 

|mochaccino|chocolade|karamel|praliné|kersen| 

aardbeien|cheesecake|mango passievrucht|smurfen| 

Coupe Mont Blanc  7,50 

|drie bolletjes vanilleroomijs|chocoladesaus|advocaat| 

Sorbetijs van vruchten  9,00 

|drie soorten sorbetijs|aardbeiensaus| 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vanaf 11.00 uur hele dag te bestellen) 
 

BITTERGARNITUUR 

 
Schaaltje nootjes  4,25 
 
Schaaltje gemarineerde olijven  3,75 
 
Breekbrood  7,50 
|kruidenboter|aoili|pesto|olijven| 
 
Knoflook en kaas  7,00 
|breekbrood|knoflook|kaas|zontomaat| 
 
Van Dobben bitterballen (8 stuks)  7,50 
 
Warm gemengd (8 stuks)  7,50 
|diverse warme hapjes| 
 
Krokante garnalen (8 stuks)  9,00 
|chilisaus| 
 
Nacho’s  7,00 
|kaas|guacamole|salsasaus| 
 
Reulse plank (2p)  14,50 
|biologische vleeswaren|kaas|brood|dips|olijven| 
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 DINERKAART 

 

VOORGERECHTEN 

Rundercarpaccio  13,75 

|rucola|pijnboompitten|oude kaas|pestomayonaise|zontomaat| 

Gebakken gamba’s  14,50 

|knoflook|zoetzure courgette|kwarteleitje| 

Zalmtartaar  14,50 

|kwartelei|pickels|radijs|desem krokant| 

Serranoham  13,75 
|bruchetta|tomaat|rode ui|pickels|balsamico| 
 
Vegetarische loempia  10,75 
|frisse salade|chilisaus| 
 

SOEPEN 

Tomatensoep |room| 7,00 

Groentesoep |rundvlees|groene tuinkruiden| 7,00 

Mosterdsoep |zalmsnippers| 7,00 
 
 

HOOFDGERECHTEN 

Zalm  24,50 

|risotto|hollandaisesaus|groente| 

Gamba’s  20,50 

|pasta|knoflook|room|groente| 

Lentestoofpotje  21,50 

|rundvlees|groente|aardappelpuree| 

Tournedos  28,50 

|rodewijnsaus|groente|aardappelgratin| 

Mixed grill spies  23,50 

|biefstukje|kip|varkenshaas|groente|gratin| 

 

 

 (vanaf 17.00 uur) 

 
 
Varkensschnitzel  21,00 

|champignonroomsaus| 

Pannetje De Luifel  22,50 

|kip|ui|champignons|rode pesto|room|gratin| 

Vegetarische quiche  20,50 

|geitenkaas|spinazie|kruidige tomatensaus| 

Vega pasta  20,50 

|pasta|roomsaus|seizoensgroente| 

 
 

NAGERECHTEN 

Parfait on the rocks  9,50 

|bitterkoekjes|licor 43| 

Coupe Mont Blanc  7,50 

|drie bolletjes vanilleroomijs|chocoladesaus|advocaat| 

Sorbetijs van vruchten  9,00 

|drie soorten sorbetijs|aardbeiensaus| 

Crème brûlée  9,50 

|yoghurtmayo|vanille ijs|crumble|fruit| 

Kaasplankje met boerenkaas  9,50 

|romige koemelkkazen|notenbrood|druiven|dipje| 

Reurlse koffie complet  9,25 

|koffie of thee met allerlei zoetigheden en likeur| 

Coupe De Luifel  8,00 

|slagroomsoftijs|hazelnootschuim|karamelsaus| 

Coupe slagroomsoftijs met een topping (keuze uit:) 7,50 

|mochaccino|chocolade|karamel|praliné|kersen| 

aardbeien|cheesecake|mango passievrucht|smurfen| 
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Bieren van de tap burgemeester halve ltr 

Grolsch Premium Pilsener 0,25cl 3,85 7,00 

Vraag uw gastheer/-vrouw naar de seizoensbieren van de tap. 

 

Bieren op fles 

Grolsch Radler 0,0% of 2,0%  4,25 

Grolsch 0,0%  4,25 

Grolsch Weizen 0,0%  4,25 

Grimbergen Dubbel/Triple  5,50 

Gulpener Korenwolf witbier  4,25 

Duvel  5,00 

Palm 0,0% of 5,7%  4,25 
 
Wijn (Torres Natureo Rosado, alcoholvrij) glas fles 
Rosé (Cabernet Syrah) 5,25 22,50 
 
Wijn (J. Drathen Bereich Bern Kastel, met alcohol) 
Zoete witte wijn (Müller-Thurgau) 5,25 22,50 
 
Wijn (Domaine de Pellehaut, huiswijn, met alcohol) 

Rood 5,25 22,50 

Wit 5,25 22,50 

Rosé 5,25 22,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zomerdranken (met alcohol) 

Aperol Spritz met bruiswater  7,25 

Campari tonic met ijs en limoen  7,25 

Bulldog gin tonic met limoen  7,25 

Luxardo Limoncello Spritz met Processo en ijs  7,25 

 

Zomerdranken (zonder alcohol) 

Crodino 17,5 cl aperatief met een bite  5,25 

Fluère & tonic gin tonic met sinaasappel  7,25 

 

 

De huiswijn komt van het Franse wijnhuis Domaine de 
Pellehaut uit de serie Harmonie de Gascogne. 
De rode wijn is gemaakt van de Merlot, Tannat, Syrah en 
Cabernet Sauvignon. 
Een wijn die goed uitgebalanceerd is en fruitig van smaak. 
 
De witte wijn is gemaakt van de Chardonnay en andere lokale 
druivenrassen. Het is een heldere frisse wijn met een neus van 
citrus. 
 
De rosé wijn bevat Tannat, Merlot en Syrah druiven. 
Een prachtige kleur en een neus van citrus en kersen. 


