
 
'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 
 

 

 

Goedgevulde groentensoep ***       €   5,95 
Met soepgroenten, rundergehaktballetjes en vermicelli 

 

Kip-kokos soep          €   5,95 
Lichtgebonden kippensoep met kipfilet, groenten en kokosmelk  
 

 

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

 

Gemarineerde chickenwings        €   9,95  
Malse, gemarineerde chickenwings uit de oven 

geserveerd met salade en pittige chili saus 

 

Zomerse salade van de chef ***       € 10,95 
Gemengde salade met Serrano ham, cantaloupe meloen, 

frisse komkommer en balsamicodressing 

 

 

Salade fruits de mer         €   9,95 
In knoflookolie gebakken fruits de mer, afgeblust met een scheutje Pernod 

geserveerd op een gemengde salade met witte wijndressing 

 

 

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

geserveerd met truffelmayonaise en saladegarnituur 
 

 

 

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 

Kokoskip pannetje    € 14,95 
Pannetje met langzaam gegaarde malse kippendij in een lichtpittige 

kokos-saus geserveerd met rijst 

  

Surf & Turf spies            € 17,95 

Spies van gebakken runderdiamanthaasmedaillons met gamba’s en ontbijtspek,  

afgeblust met oosterse sesamsaus, geserveerd met een puntzak frites 
 

Kogelbiefstuk van de grill        € 16,95 
Gegrilde kogelbiefstuk, geserveerd met kruidenboter en een puntzak frites 

 

Spare ribs  (500 gram)         € 19,95 
Malse gemarineerde spare ribs geserveerd met een puntzak frites 

 

Gegrilde tonijnfilet           € 16.95 

Tonijnfilet van de grill, geserveerd met dille-citroenboter en een puntzak frites 
 

Pasta Caprese***           € 12.95 
Tagliatelle met pesto, mozzarella, cherry tomaatjes en verse basilicum 

 

Zomerse maaltijdsalade van de chef ***     € 13.95 
Gemengde salade met gedroogde serrano ham, cantaloupe meloen,  

frisse komkommer en balsamicodressing 

met naar keuze stokbrood met kruidenboter of een puntzak frites 

 

Maaltijdsalade fruits de mer        € 12,95 
In knoflookolie gebakken fruits de mer, afgeblust met een scheutje Pernod 

geserveerd op een gemengde salade met 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 
 

 

Huisgemaakte tiramisù          € 6,95 
Klassieke specialiteit van de chef, met mascarpone, lange vingers en cacao 

 

Duo van meloen           € 6,95 
Verse cantaloupe meloen gecombineerd met meloen sorbetijs 

 

Zomerse ijs-verrassing van de chef       € 6,95 
Ijs coupe door de chef samengesteld, 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 
 


