Menukaart

Voor bedrijven en particulieren

Oktober t/m
31 December
2018

Informeer ook bij ons naar onze kerstmenukaart
Heeft u een dieet/allergie of bent u vegetarisch? Laat het ons weten, dan
kunnen wij ons voorbereiden zodat u ook van ons eten kunt genieten.

Stamppotten
1004

Stamppot boerenkool met worst en spek			

€ 10,70

1005

Zuurkool met worst en spek					

€ 10,70

1006

Hutspot met gebraden gehaktbal				

€ 10,70

1007

Rode kool stamppot met appel en rookworst			

€ 10,70

Maaltijden
1008

Ovenschotel Trude						€ 11,Heerlijke ovenschotel met gehakt, gebakken spekjes,
champignons, aardappelpuree en kaas.

1009

Varkenshaas Raoul			
			€ 14,75
Varkenshaas omwikkeld met spek, geserveerd met pepersaus,
gesneden witlof uit de oven met ham/kaas en aardappelkroketjes.

1010

Jachtschotel van Voorst		
				€ 11,Rundvleesstoofschotel met jachtsaus, bloemkool,
appelcompote en aardappelpuree.

1011

Gehaktballetjes aan spies					€ 11,2 spiesen met gehaktballetjes geserveerd met barbecuesaus,
groente en aardappelkroketjes.
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Maaltijden
1012

Warme rollade		
					€ 10,95
Warme rollade met een gestoofd peertje en rode wijnsaus.
Geserveerd met wintergroente en aardappelpuree.

1013

Kipdijfilet van Pamela 					€ 11,Kipdijfilet met fruit pangansaus, groente en aardappelwedges

1014

Leon’s Schnitzel 						€ 12,50
Gebakken kabeljauw met heerlijke viskruiden.
Geserveerd met worteltjes en rösti aardappeltjes.

1015

Pasta a la Dinie		
				€ 10,95
Spaghetti met spek, geitenkaas, pijnboompitjes en rucola.
Geserveerd met rauwkost.

1016

Sandra’s zalm							€ 12,50
Pasta met roomkaas, kappertjes en verse zalm.
Geserveerd met rauwkost.

1017

Patricia’s biefstuk
					€ 14,95
Biefstuk met een plakje peperpaté en champignons.
Geserveerd met groente en aardappelpuree (kan ook met patat)

1018

Varkenshaas Sander 					€ 11,25
Varkenshaasmedaillons met brie, gereserveerd met
groente en kriel.

1019

Kabeljauw		 					€ 12,50
Kabeljauw met tomatensalsa, groente en rösti aardappeltjes.

1020

Preischotel Merlin		
				€ 11,Gebakken prei met ham, gegratineerd met kaas.
Geserveerd met rijst.
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