Welkom bij De Buytenplaets

Lunchkaart

(tot 16.30 uur)

Maaltijdsoepen
Deugniet
Huisgemaakte soep van geroosterde tomaten | Provençaalse
kruiden | Sneetje desem vloerbrood met roomboter
Deugnietje klein soepje van geroosterde tomaten zonder brood
Rekel
Huisgemaakte courgettesoep | Geroosterde pompoenpitten |
Munt | Sneetje desem vloerbrood met roomboter
Rekeltje klein courgettesoepje zonder brood
Soep van de Maand: kijk op onze Buytenplaets Specials kaart!

7,50
5,50
7,50
5,50

Luxe rustieke broodjes
De Buytenplaets is een plek waar de tijd even heeft stil gestaan. Waar
de grenzen van Rijswijk, Delft en Midden Delfland samenkomen, ligt
het buurtschap Sion, welke een rijke en boeiende geschiedenis heeft.
Sion dankt haar naam aan een klooster, genaamd "Sancta Maria in
Monte Sion", dat er de 15e en 16e eeuw stond en wat later door o.a.
Gijsbert van Hogendorp is uitgebouwd tot 1 van de fraaiste en
mooiste buitenplaatsen van Nederland.
De naam Sion duikt in de geschiedenis het eerst op in 1433 toen een
afsplitsing van de reguliere kanunniken van St. Hieronymusdal van
Delft een klooster op het grondgebied van Rijswijk wilde oprichten.
Het klooster maakte deel uit van het “Generaal Kapittel der Reguliere
Kanunniken” waarvan Sion in 1462 het hoofdklooster werd.
In 1544 werd het klooster moedwillig in brand gestoken, waarbij de
verdenking op 1 van de kloosterlingen viel. Het klooster werd
vervolgens herbouwd.
Bij de nadering van de Spanjaarden werd het klooster in 1572 op
bevel van het Delftse Stadsbestuur opnieuw grotendeels gesloopt. De
Staten van Holland onteigende de katholieke bezittingen en ging over
tot het verpachten en later verkopen van de gronden.
(…lees verhaal verder op de laatste pagina van deze menukaart)

Een fijn verblijf toegewenst!! Jeroen & Laura

Keuze uit wit of bruin
Nozem
13,00
Huisgemaakte carpaccio | Truffelmayonaise | Grana padano |
Pijnboompitten | Spek | Rucola | Aceto balsamico stroop |
Cherrytomaat | Radijs
Zemelaar
12,00
Geitenkaas | Honing | Wortel | Hazelnoten | Druiven |
Rucola | Aceto balsamico stroop | Cherrytomaat | Radijs
Schavuit
13,00
Gerookte zalm | Avocadocrème | Komkommer | Rode ui |
Kruidenroomkaas | Ei | Radijs | Gemengde sla
Snotaap (op Italiaanse bol, wit)
12,50
Pittige huisgemaakte tonijnsalade | Gebakken gamba’s | Radijs |
Komkommer | Rode ui | Gemengde sla | Cocktailsaus
Broodje van de Maand: kijk op onze Buytenplaets Specials kaart!

Club sandwich
Keuze uit wit of bruin desem vloerbrood
Stoere Gijs
11,00
Gerookte kipfilet | Bacon | Eiersalade | Gemengde sla |
Komkommer | Avocadocrème | Rode ui | Tomaat
met Oerfriet
+2,50
Raaskal
12,00
Gerookte zalm | Kruidenroomkaas | Gemengde sla | Rode ui |
Komkommer | Ei | Avocadocrème
met Oerfriet
+2,50

Lunchkaart

Lunchkaart

(tot 16.30 uur)

Maaltijdsalades
Caesar
13,00
Romeinse sla | Knoflookcroutons | Grana padano| Komkommer
Caesar dressing | Rode ui | Ei | Avocadocrème
met Kip & Bacon of met Zalm
+2,00
Geitenbreier
15,00
Geitenkaas uit de oven | Hazelnoten | Honing-mosterd dressing |
Druiven | Aceto balsamico stroop | Gemengde sla | Wortel | Radijs
Saffiaantje
16,00
Carpaccio | Rucola | Truffelmayonaise | Grana padano | Radijs |
Pijnboompitten | Spek | Cherrytomaat | Aceto balsamico stroop
Salades worden geserveerd met olijven-breekbrood en roomboter

12 uurtjes
12 uurtje Vlees
9,50
Mini broodje carpaccio | Tomatensoep | 3 Bitterballen
12 uurtje Vega
9,50
Mini broodje eiersalade | Courgettesoep | 3 Vega bitterballen
12 uurtje Vis
10,50
Mini broodje zalm | Vissoep | Garnalenkroket
12 uurtje van de Maand: kijk op onze Buytenplaets Specials kaart!

Luxe Burgers en Schotels
Hercules de Luxe
18,50
Black Angus burger (200 gram) | Skyr-bol | Smokey BBQ saus |
Gekarameliseerde ui | Cheddar | IJsbergsla | Augurk | Tomaat
Vlegel
17,50
Huisgemaakte kipburger | Sesambol | Rucola | Rode Ui |
Cheddar | Witte kool salade | Honing-mosterd saus
Sakkerloot
17,50
Dubbele falafel burger | Skyr-bol | IJsbergsla | Tomaat |
Wortel | Rode biet hummus
Blaaskaak
18,50
Kippendij-saté 3 stuks| Saté saus | Atjar | Gebakken uitjes |
Kroepoek | Bosui | Frisse salade
Paljas
17,00
Varkensschnitzel | Champignon roomsaus | Frisse salade
Paljas Vega (variant met vegetarische schnitzel)
18,00
Lekkerbek
18,50
Gepaneerde kabeljauwfilet (lekkerbek) | Remouladesaus |
Witte kool salade | Frisse salade
Alle burgers en schotels worden geserveerd met Oerfriet en mayonaise

Voor de Kinderen

Uitsmijters
Keuze uit wit of bruin desem vloerbrood
Rammelslag
Klassieke uitsmijter 3 eieren op vloerbrood
7,00
Kaas +1,00 / Ham +1,00 / Spek +1,50 / Spianata Romana +1,50

Kroketten op Vloerbrood
Keuze uit wit of bruin desem vloerbrood
Rundvlees kroketten (2 stuks) met mosterd
Vegetarische kroketten (2 stuks) met mosterd
Garnalen kroketten (3 stuks) met chillisaus

(tot 16.30 uur)

7,00
8,00
10,00

Allergie of voedsel-intolerantie? Vraag naar onze speciale allergenenkaart

Kindersnackmenu
8,00
Snack naar keuze: frikandel, kroket, 5 kipnuggets of stokje saté |
Oerfriet | Mayonaise | Appelmoes | Komkommer
Poffertjes
12 Stuks, met boter, stroop en poedersuiker
5,00
24 Stuks, met boter, stroop en poedersuiker
9,00
Tosti (keuze uit wit of bruin desembrood)
Kaas, met ketchup
4,50
Ham/kaas, met ketchup
5,00
Wit of bruin zacht broodje met…
Gebakken eitje
3,50
Kaas, Ham, Hagelslag, Chocopasta of Jam
2,50
Allergie of voedsel-intolerantie? Vraag naar onze speciale allergenenkaart

(…vervolg verhaal pagina 1)
Cornelis van Soutelande pachtte sinds 1574 de grond waarop het
klooster Sion had gestaan. In 1581 kocht hij het land. Na zijn
overlijden kwam de grond in bezit van diverse mensen.
In 1679 kwam “het goed” Sion in handen van Gerard Putmans en hij
besteedde een belangrijk deel van zijn vermogen aan de opbouw van
het herenhuis en de verfraaiing van de tuinen van Sion. De kiem voor
de stichting van de buitenplaats heeft dus gelegen in een boerderij,
die werd gebouwd op het door brede singels omsloten kloosterterrein.
Na het kinderloos overlijden van Gerard Putmans in 1698 kwam het
geheel in handen van zijn neef Jacob Dankers. Het bezit lag te ver
van zijn werkgebied, het geheel werd vervolgens verkocht aan
Gijsbert van Hogendorp.
De familie van Hogendorp verbleef van mei tot soms ver in het najaar
op de buitenplaats, waar in de zomermaanden ook altijd gasten
werden ontvangen. Gijsberts dochter en zoon hebben na zijn
overlijden de buitenplaats in bezit gekregen en vervolgens hun neef
Willem van Hogendorp. Hij was de vader van onder andere Dirk en
Gijsbert Karel van Hogendorp (deze laatste was graaf, liberaal
politicus en 1 van de opstellers van de Nederlandse Grondwetten).
Rond 1800 verkocht de familie van Hogendorp de buitenplaats Sion,
vanaf die tijd werd het landgoed langzaam aan opgedeeld naar
agrarisch gebied, later bekend van “Kom in de Kas”.
(bron: historicus J.W. Moerman)

Vanaf 2013 verdween ook de agrarische functie en is er gestart met
de bouw van de nieuwbouwwijk “RijswijkBuiten”. In deze
woonenclave, op het uiterste puntje van Sion, bevindt zich nu sinds
2019 onze Brasserie en B&B. Er zijn helaas nog maar een aantal
elementen in Sion die herinneren aan de tijd van het klooster en
buitenplaats. Door de rijke cultuurhistorische waarde draagt onze
historiserend gebouwde brasserie de naam “De Buytenplaets”, om zo
een stukje geschiedenis te doen herleven!

Een fijn verblijf toegewenst!! Jeroen & Laura
Gratis WiFi voor onze gasten:
“Buytenplaets Gasten” met wachtwoord !BPGastWifi!

Volg en/of Like ons op Facebook & Instagram:
@debuytenplaets
buytenplaets-sion

