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DE KEUKEN
De keuken van Villa Augustus en de moestuin zijn 
nauw met elkaar verbonden. De koks laten zich graag 
leiden door wat het seizoen brengt. Veel gerechten 
zijn geïnspireerd op de eenvoud en frisheid van 
de Italiaanse keuken. Groenten zijn dan ook een 
belangrijk bestanddeel. Onze keuken is ambachtelijk 
en vrijwel alles wordt zelf gemaakt. We gebruiken zo 
weinig mogelijk kunstmatige toevoegingen. Op de 
menukaart verandert elke twee maanden een aantal 
gerechten. Van tevoren is dan ook nooit precies te 
zeggen welke gerechten er wanneer op de kaart 
zullen staan. Er wordt zoveel mogelijk met eerlijke en 
biologische producten gewerkt. Het liefst uit de directe 
omgeving, maar mooie ingrediënten uit andere landen 
schuwen we zeker niet. 

DE TUIN
Op de plek waar ooit de waterbekkens lagen van  
de watertoren hebben we een tuin aangelegd.  
Of eigenlijk zijn het allerlei tuinen: een moestuin, een 
bloementuin, een terras, een boomgaard, een bosje, een 
Italiaanse tuin, een vijver, een speeltuintje en – ssst! – 
een geheime tuin. Samen vormen ze het hart van Villa 
Augustus. Je kunt eruit eten, je kunt erin wandelen, 
je kunt er aan duizend bloemen ruiken. Het is een tuin 
die je dicht bij de seizoenen brengt en die inspireert. 
De koks kijken eerst in de tuin en dan in hun pan, 
en de tuinman plant graag aan waar de keuken van 
droomt. Loop toch ook even naar buiten! Voel de zon en 
de wind, hoor het water, ruik de regen en wacht op de 
maan onder een donkerblauwe lucht.

PROGRAMMA
Musici, dichters, schrijvers, schilders, 
illustratoren en andere kunstenaars 
die bij ons optreden, geven net als de 
geuren, kleuren en smaken van de tuin 
inspiratie aan Villa Augustus en haar 
bezoekers. Humus voor de ziel.
kijk voor meer informatie: 
www.villa-augustus.nl

TAART
  Chocoladetaart 4,50

  Limoen-citroentaart 3,75

  Cheesecake 4,50

  Fruittaart van het seizoen 3,75

  Worteltaart 3,00

ZOETIGHEDEN
  Koekje naar keuze: 

havermout-cranberry koekje, kokosmacroon, 
chocolat chip cookie, cantuccino 0,50

  Twee scones met jam en clotted cream 4,50

  Afternoon Tea per persoon 19,50

  Brownie 2,50

  Citroencake 1,75

WINTERMENU



HAPJES
  Gemengde nootjes* 2,50

  Groene olijven* 3,50

  Boquerones 4,00

  Charcuterie 5,25

  Bittergarnituur 12,00

  Arancini met peterselie-citroenolie* 6,00

  Brood met olijventapenade, tomatentapenade*  
of van beiden een beetje 3,75

  Rauwe groenten met bagna cauda 4,00

VOORGERECHTEN 
lunch én diner

  Tomatensoep met crème fraîche* 5,50

  Soep van rode linzen, tomaat en  
gezouten citroen* 7,00

  Geroosterde seizoensgroenten met olijfolie,  
citroen en knoflook* 9,50

  Salade van geroosterde bieten met geitenkaas  
en appel uit de tuin* 10,50

  Geroosterde makreel met bietjes, olijfolie  
en zwarte peper 10,00

  Salade uit de tuin* 8,50

  Paté van Kempisch landvarken met  
rucola en hazelnoot 9,50

VOORAL VOOR DE LUNCH
  Zuurdesem met geroosterde kip, citroen, 

kruidenpesto, seizoensgroenten en olijfolie 8,50

  Zuurdesembrood met gerookte zalm, citroen, 
mierikswortel en salade 8,50

  Garnalenkroketjes met mayonaise 10,00

  Geroosterde zuurdesemboterham met knolselderij, 
iberico ham en kweepeer uit de tuin 9,00

  Frittata met geroosterde wintergroenten,  
taleggio en tijm* 8,50

PASTA klein groot 

  Spaghetti met bolognesesaus 6,50 9,50

  Risotto van winterprei met dungesneden  
aardpeer en walnoot* 11,00

UIT DE HOUTOVEN klein groot

  Pizza met gestoofde kool, knoflook 9,00 13,00  
en ansjovis 

  Pizza met geroosterde pompoen, 	 9,50	 14,00 
Parmezaanse kaas en rode peper*

  Pizza met tomaat en fior di latte* 7,50 10,00

HOOFDGERECHTEN
  Steak (Hereford) met seizoensgroenten en 

rozemarijnfrites 21,00

  Geroosterde zeeduivel met citroenpuree en 
geroerbakte winterspinazie  24,00

  Ricotta gnocchi met geroosterde pompoen, 
paddenstoel en kervelboter*  17,50

  Ossobucco met rozemarij polenta, winter- 
groenten en gremolata  24,00

  Zeebaars met geroosterde wintergroenten en 
tijmaardappeltjes 22,00

  Hete bliksem van zoete ermgaard met onze eigen 
zuurkool en geroosterde eendenborst 21,00

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
  Wisselend naar het aanbod van de markt: 

Plateau fruits de mer 37,50

  1/2 koude kreeft met mayonaise 19,00

  Halve kreeft uit de houtoven met rozemarijnfrites  
en salade uit de tuin 24,00

NAGERECHTEN
  Kaasbordje: 

Le Bailli, Witte Merlijn, Achelse Blauwe en Boeren 
Goudse Opleg 9,50

  Meringue met gestoofde giesser  
wildeman en crème fraîche* 7,00

  Citroentaartje met mascarpone,  
tijm en balsemienhoning* 7,00

  Citroensgroppino* 7,00

Kijk voor divers ijs van Villa Augustus 
op de borden, o.a. ijs gemaakt van 
fruit van het seizoen

Voor oesters en ander aanbod: kijk op de borden!

* = vegetarisch
  = glutenvrij
 = op verzoek glutenvrij


