
 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

 

Voorgerechten 
De voorgerechten worden geserveerd met een mandje stokbrood met kruidenboter 

Mandje stokbrood met kruidenboter is tevens te bestellen à € 2,95 
 

 

Goedgevulde heldere kippensoep      €   5,95 
Met soepgroenten, vermicelli en kip 
 

Zomerse tomatensoep***        €   5,95 
Lichtgebonden soep met tomaat en paprika  
 

Gado gado soep           €   5,95 
Indonesische pindasoep met kipreepjes 
 

Soep van de dag ***         €   4,95  

Vraag de bediening naar de soep van de dag  
 

Griekse salade***          €   8,95  
Zomerse salade met feta, rode ui, olijven, paprika,tomaat en komkommer  
 

Rundercarpaccio  met balsamico- truffeldressing   € 10,95 
Specialiteit van onze chef  
 

Proeverijtje van vis          €   8,95 
Surimi krab met zongedroogde tomaat, gerookte zalm met zoetzure 

komkommer en zure room en gepofte cherrytomaatjes met knoflookolie  
 

Lauwwarme salade van de chef***      €   9,95 
Salade met roergebakken  kalkoenfilet, ananas, rode ui en noten 
 

Voor de kleine trek 
Mexicaanse wrap          €   8,95 

Tortillawrap gevuld met kipfilet en groenten, gegratineerd met kaas 

 

Broodje pulled chicken          € 12,95 
Naanbroodje gevuld met langzaam gegaarde kip, sla en knoflooksaus 

 

Portie warme nacho taco chips***      €   4,95 
Geserveerd met chilisaus 

 

Menu’s 
 

3 gangen dagmenu        € 22,00 

3 gangen verrassingsmenu        € 27,50 

4 gangen verrassingsmenu        € 34,50 

 
*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden 
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Hoofdgerechten 

 

Pannetje varkenshaas in roomsaus      € 16,95 
Malse stukken varkenshaas geserveerd in uien - roomsaus en frites  
 

Runder ribeye met basilicumboter        € 20.95 
Runder ribeye geserveerd met huisgemaakte kruidenboter en frites 

 

Zomerse kalkoenspies         € 14,95 
Goedgevulde spies van malse kalkoenfilet, paprika en ananas,  

geserveerd met shaslicksaus en witte rijst 

 

Romige Visgratin           € 16.95 
Ovenschotel met zalm en witvis, room, Goudse- en Parmezaanse kaas en frites 
 

Huisgemaakte zalmburger        € 15,95 
Geserveerd op een italiaanse bol met romige pestosaus en frites 

 

Lauwwarme maaltijdsalade van de chef***     € 13,95 
Met roergebakken kalkoenfilet, ananas, rode ui en noten,  

geserveerd met stokbrood en kruidenboter of frites 

 

Griekse maaltijdsalade ***        € 12,95 
Zomerse salade met feta, rode ui, olijven, paprika,tomaat en komkommer 

geserveerd met stokbrood en kruidenboter of frites 
 

Vegetarische spinazietaart met feta***      € 14,95 
Hartige huisgemaakte taart met spinazie, feta en goudse kaas  

geserveerd met gorgonzolasaus en gemengde salade  

 

Dagschotel           € 14,95 
Vraag de bediening naar het gerecht van de dag 

 

Extra bij te bestellen:  
Schaaltje warme groenten   € 3,00 

Schaaltje gemengde salade  € 3,00  

Extra portie frites             € 1,95  
 

 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden  
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Desserts 
 

 

Blauwe bessenmuffin         € 5.95 
Door de chef gemaakt, geserveerd met een bolletje vanille roomijs 

 

Grootmoeders weckpotje        € 5.95 
Weckpotje met verschillende soorten sorbetijs en seizoensfruit 

 

Huisgemaakte zomerse Tiramisù       € 5.95 
Specialiteit van de chef, met mascarpone, bitterkoekjes en sinaasappel 

 

Dessert van de dag         € 4,95 
Vraag de bediening naar het dessert van de dag 

 

Kopje koffie van de chef        € 5,95  
Kopje koffie met een lekkernij van de chef en een Venrays likeurtje  

 

Koffie’s  
 

Kopje koffie           € 2,00 

Kopje thee            € 2,00  

Cappuccino            € 2,25  

Espresso             € 2,00  

Latte Machiato (warme melk, melkschuim, espresso )    € 2,40  

Venrayse Koffie (koffie, Pielhazedröpke en slagroom)    € 5,50  

Irish Coffee (koffie, Whisky en slagroom)      € 5,50  

Spanish Coffee (koffie, Tia Maria en slagroom)    € 5,50  

Frangelico Coffee (koffie, Frangelico en slagroom)    € 5,50  

Sambuca Coffee (koffie, Sambuca en slagroom)    € 5,50  

Italian Coffee (koffie, Amaretto en slagroom)     € 5,50  

Baileys Coffee (koffie, Baileys en slagroom)      € 5,95  

French Coffee (koffie, Grand Marnier en slagroom)    € 5,95  

Kiss of Fire (koffie, Cointreau, Tia Maria,slagroom)    € 5,95 
 

 


