
 
'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 
 

 

 

Hongaarse champignonsoep***       €  5,95 

Gebonden champignonsoep met ui, paprikapoeder en ketjap 

 

Broccolisoep***          €  6,95   
Lichtgebonden soep met gerookte zalmsnippers 

 

Tomatensoep met room***        €  5,95   
Lichtgebonden soep met room 

 

Soep van de dag ***         €  5,95 
Vraag de bediening naar de soep van de dag  

 

Zomersalade met mango***        € 10,95 
Salade met mango, gerookte kip, cashewnoten  blauwe bes en bessendressing 

 

Combinatie van gerookte zalm en krab     €   9,95 
Frisse combi van gerookte zalm, komkommer en surimi krab en witte wijndressing 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 



 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

 

Hoofdgerechten 

 

Kipspies met tomatensaus  €  15,95 
Spies met kipfilet, champignon, paprika, chorizo geserveerd met frites 

  

Kabeljauwfilet met tomatensaus   €  17,95 
Kabeljauwfilet met krokante munt/paprika korst en tomtatensaus geserveerd met frites 
  

Coque au vin           €  16,95 

Kippotje gestoofd in rode wijn geserveerd met frites 

 

Nacho’s            €  14,95 
Nacho schotel met rundergehakt, paprika, tomaat, ui, kaas, geserveerd met frites 

 

Ribeye met rode wijnsaus        €  21,95 
Runder ribeye met een rode wijnsaus geserveerd met frites 

 

Pasta Tonijn           €  14,95 
Pasta met een saus van tonijn, spinazie, zongedroogde tomaatjes room en rucola 

 

Zomerse maaltijdsalade met mango***     €  13,95 
Salade met mango, gerookte kip, cashewnoten en blauwe bessen en bessendressing 

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  € 2,95  
 

 

*** Vegetarische gerechten of kunnen ook vegetarisch bereid worden  
 

 

 

 



 
'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel' 

 

Desserts 
 

 

Huisgemaakte mokka-koffie parfait                     € 6,95 

 

Zomerse Tiramisù van de chef        € 6,95 
Variatie op de klassieke tiramisù   

 

Seizoens weckpotje van de chef       € 6,95 
Weckpotje met verschillende ijs-soorten, geïnspireerd door het seizoen 

 

Dessert van de dag         € 5,95 
Vraag de bediening naar het dessert van de dag 

 

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

 

 

Koffie’s  
 

Kopje koffie           € 2,30 

Kopje thee            € 2,30  

Cappuccino            € 2,50  

Espresso             € 2,30  

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 
 


