
PROMOTIE

Buiten eten
EVEN HELEMAAL ERUIT? BIJ HUISJE JAMES OP DE VELUWE 
KUN JE NIET ALLEEN FANTASTISCH DINEREN, MAAR NEMEN 
ZE JE OOK MET ALLE LIEFDE HET ‘GEDOE’ EROMHEEN UIT 
HANDEN, ZOALS REIZEN VAN EN NAAR JE LOGEERADRES. 

Net buiten Apeldoorn ligt verscholen 

tussen het groen restaurant Huisje 

James. Dit goed bewaarde geheim is 

gevestigd in een oud, rietgedekt land-

huisje en ontleent zijn naam aan vroe-

gere bewoners: de familie James. 

Een avond bij Huisje James begint met 

aperitief en amuse in de romantische 

Werkplaats, waar meneer James 

himself vroeger aan zijn auto’s sleu-

telde. En terwijl jij daar nu de dagelijkse 

drukte ver achter je laat en misschien 

alvast een blik op het menu werpt, 

wordt binnen de tafel voor je gedekt. 

Op de vaste kaart staan mooie klassie-

kers zoals tournedos rossini en steak 

tartare – je kunt zelfs beginnen met 

kaviaar. En we zien van hieruit de 

Veluwe liggen, dus natuurlijk is er ook 

een wisselend menu van het seizoen. 

Groenten en kruiden komen uit eigen 

moestuin. Verser kan het niet.

Voor wie in het weekend zin heeft in 

een dagprogramma wordt regelmatig 

een Sunday Special georganiseerd, 

die start met een koetsrit over de 

Veluwe, gevolgd door een picknick in 

de tuin van Huisje James of een lunch in 

de open Kapschuur naast het restau-

rant. Die laatste is trouwens ook te 

reserveren voor buitendiners met een 

grotere groep. 

De paden op
Maar ben je er even helemaal uit, dan 

heb je natuurlijk geen zin om je druk te 

maken om vragen als: wie rijdt van-

avond? Dat komt goed uit, want bij 

Huisje James hebben ze iets met klas-

sieke vervoermiddelen. Zo is er – naast 

de koets – een ouderwetse Londense 

taxi, die je als je wilt van het station kan 

halen. En logeer je in het naastgelegen 

Van der Valk hotel Apeldoorn – de 

Cantharel? Dan word je opgehaald en 

thuisgebracht in het golfkarretje. Al 

kom je te paard. Je kunt het stallen in 

een weiland naast het restaurant. Zeg 

nou zelf, alles hier leent zich toch voor 

een weekendje weg?

Huisje James
Van Golsteinlaan 20
7339 GT Ugchelen
055 538 2740
huisjejames.nlF
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