Menukaart

Starters

Hoofdgerechten * à la carte

Broodzakje
€ 3,50
vers gebakken brood met kruidenboter

Krijtbordgerecht

Broodzakje luxe
€ 4,50
vers gebakken brood met diverse dips

€ 16,50

Ribeye steak
€ 19,50
met verse kruidenboter en Harisa boter

Nacho chips basic
guacamole en salsasaus

€

4,50

Biefstuk van edelhert
met kersensaus

€ 23,50

Nacho chips special
spekjes en salsasaus

€

5,50

Duo van wildzwijn
met een oosters garnituur

€ 19,50

Voorgerechten à la carte

Spareribs
€ 16,50
met chili, cocktail of knoflooksaus

Wildzwijnham
€ 10,50
met tutti frutti en een frisse salade

Gebakken roodbaars
met zachte pompoensaus

Salade met gerookte zalm € 10,50
met pijnboompitten en citroenmousse
Carpaccio van rode biet (V) € 10,50
met aceto balsamico
Gerookte eendenborstfilet € 10,50
met kastanjechampignons en
bosvruchtenmousse

Soepen

€ 18,50

Tonijnsteak
€ 20,00
met een knipoog naar Japan
*Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
vers gebakken frites.

Desserts à la carte
Flensjes
€ 7,95
met vanille ijs en sinaasappelsaus

Pompoensoep
met een vleugje kokos

€

5,50

Warme wafel
€
met vanille ijs en warme kersen

6,95

Bospaddenstoelensoep

€

5,50

Chocolade mousse
met een warme brownie

7,95

Heldere wild bouillon
met kastanjechampignons

€

4,95

Franse uiensoep
€
met brood croutons en kaas

5,50

€

Dame blanche
€ 6,95
vanille-ijs met warme chocoladesaus

Menu 3 gangen soep, hoofdgerecht, dessert
Menu 3 gangen voorgerecht, hoofdgerecht, dessert
Menu 4 gangen voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert

€ 28,50
€ 31,50
€ 33,50

(Bovenstaande menu’s meerprijs edelhert € 3,00)

Surprisemenu 5 gangen Laat u lekker verrassen door onze kok
(Surprisemenu is avondvullend en alleen per tafel te bestellen)

€ 37,50

Lunch
Onze lunchgerechten zijn tot 17.00 uur te bestellen

SOEPEN
TOSTI’S
Ham of kaas
Ham en kaas
Ham en kaas en ananas

€
€
€

4,25
4,75
5,75

UITSMIJTERS
Ham of kaas of spek
Ham en kaas
Spek en kaas

€
€
€

6,75
7,50
7,50

SALADES
Gerookte zalm
€ 10,50
met pijnboompitten
Wildzwijn ham
€ 9,50
met tutti frutti
Gerookte eend
€ 10,50
met bosvruchtenmousse
Vegetarische salade
€ 9,50
met kastanjechampignons en noodles
Tonijnsteak
€ 12,50
met een knipoog naar Japan

Bospaddenstoelensoep
Pompoensoep
met een vleugje kokos
Franse uiensoep
met broodcroutons en kaas
Heldere bouillon
met kastanjechampignons

€
€

5,50
5,50

€

5,50

€

4,95

SANDWICHES
Gerookte zalm
Gerookte eend
Wildzwijn ham
Gezond

€ 10,50
€ 10,50
€ 9,50
€ 9,50

VENNEN SPECIALS
Pannetje spek
€ 9,75
met jus, brood en mosterd
Broodje wildzwijn kroket € 5,75
Bloedworst
€ 9,75
met appel, stroop en roggebrood

Verwenbordje in de Vennen:
Kopje soep, kroketje, brood met spek en bloedworst

€ 12,50

Lekker voor bij de borrel!
Kaas uit het vuistje
Kaas & worst
Kaas, worst & olijven
Portie bitterballen
6 stuks
10 stuks
15 stuks
Bittergarnituur
12 stuks div. snacks

€
€
€

4,50
5,50
6,50

€
€
€

3,50
4,50
5,75

€

5,50

Bordje gerookte peel ham €

4,50

Borrelplateau de luxe 4 pers€ 12,50
Kaas, worst, olijven, bitterballen –
Zelf gerookte ham
Nacho chips basic
guacamole & salsasaus
Nacho chips special
Spekjes & salsasaus

Ook bent u bij ons aan het juiste adres voor feesten en kinderpartijtje.

€

4,50

€

5,50

