
 
'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 ook los te bestellen à € 2,95 
 

 

 

Hollandse erwtensoep         €   5,95 
Winterse soep geserveerd met roggebrood en katenspek  

(i.p.v. stokbrood met kruidenboter) 

 

Goedgevulde goulashsoep        €   5,95 
Lichtpikante stevige soep rijkgevuld met rundvlees en groenten  

 

Tomatensoep***          €   5,95 
Met vermicelli en rundergehaktballetjes  

 

Soep van de dag ***         €   4,95 
Vraag de bediening naar de soep van de dag  

 

Najaars salade van de chef ***       €   9,95 
Gemengde salade met peer, hazelnoten, brie, spekjes en honingdressing 

 

Duo van reepâté en reebitterbal       € 13,95  
Pâté van ree en pistachenootjes gecombineerd  met 3 ree bitterballen  

geserveerd met gemengde salade en huisgemaakte rode-uien compôte 
 

 

Rundercarpaccio van de chef        € 12,95 
Door de chef gemarineerde, dungesneden verse runderbiefstuk  

geserveerd met balsamico dressing en gefrituurde uienringen 

 

 

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 

Winterse varkenshaas met katenspek en paddestoelensaus   € 17,95 
Malse varkenshaas in een jasje van katenspek, geserveerd met een 

paddestoelen-rode wijnssaus en frites 

  

Halve gegrillde haan uit de oven       € 14,95 

Voor de echte vleeseter, halve gegrillde haan uit de oven geserveerd met frites 

 

Duo van hertenbiefstuk en wild zwijnfilet     € 21,95 
geserveerd met een krachtige paddestoelen-rode wijnsaus geserveerd met frites 

 

Limburgs zuurvlees          € 15,95 
Streekgerecht met gestoofd rundvlees in een zoetzure saus geserveerd met frites 

 

Visserij-potje           € 15,95 
Gebakken witvis met zalmfilet, krabchuncks en roerbakgroenten in roomsaus 

en geserveerd met een puntzak frites 

 

Huisgemaakte herfst lasagne ***        € 14.95 

Lasagne gemaakt met pompoen, spinazie en ricotta kaas 
 

Hollandse zuurkoolstamppot met Livar rookworst     € 15.95 
Stamppot zuurkool geserveerd met rookworst van het Livar scharrelvarken 

en uitgebakken Livar spekblokjes 

 

Najaars maaltijdsalade van de chef ***     € 13.95 
Gemengde salade met peer, hazelnoten, brie, spekjes en witte wijndressing 

met naar keuze stokbrood met kruidenboter of een puntzak frites 

 

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  

Puntzak met frites en mayonaise  € 2,50  
 

 

 

 

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

 

Crème brûlée met speculaas        € 6,95 
Winterse variant op de klassieke crème brûléé met speculaaskruiden en  

stukjes speculaas 

 

Apfelstrudel met boerenroomijs        € 6,95 
Warme strudel geserveerd met vanille-boerenroomijs en slagroom  

 

Winters weckpotje van de chef       € 6,95 
Met verschillende ijs-soorten, geïnspireerd door het seizoen 

 

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

 

Verwenkoffie van de chef        € 6,95  
Kopje koffie met een lekkernij van de chef en een Venrays “Pielhazedröpke” 

 

 

Koffie’s  
 

Kopje koffie           € 2,20 

Kopje thee            € 2,20  

Cappuccino            € 2,40  

Espresso             € 2,20  

Latte Machiato (warme melk, melkschuim, espresso )    € 2,95  

Venrayse Koffie (koffie, Pielhazedröpke en slagroom)    € 5,70  

Irish Coffee (koffie, Whisky en slagroom)      € 5,70  

Spanish Coffee (koffie, Tia Maria en slagroom)    € 5,70  

Frangelico Coffee (koffie, Frangelico en slagroom)    € 5,70  

Sambuca Coffee (koffie, Sambuca en slagroom)    € 5,70  

Italian Coffee (koffie, Amaretto en slagroom)     € 5,70  

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 
 


