't roodhert
EST. 1586
VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

HUISGEMAAKTE
RUNDERCARPACCIO / 10

SCHNITZEL / 19
met gebakken ui, spek, paprika en

met rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en olijfolie

champignons of zigeunersaus

BROODPLANKJE / 7

SPARERIBS / 19
heerlijk mals vlees met een sausje

met kruidenboter en tapenade

TOURNEDOS / 24.5
met kruidenboter, gebakken

GRIEKSE SALADE / 9

champignons en ui

met feta kaas en olijven

GEROOKTE KIPSALDE / 9
met pijnboompitten en
balsamicodressing
TOMATENSOEP / 6
MOSTERDSOEP / 6
soepen worden geserveerd met
stokbrood en kruidenboter

DESSERT
DAME BLANCE / 6
VANILLE IJS MET
SLAGROOM / 3.5
YOGHURT IJS / 7.5
met vers fruit
WARME BROWNIE / 7.5
met chocolade ijs en slagroom

MIXED GRILL / 22.5

mix van bief, kip en varkensvlees met
kruidenboter
HETE KIP / 19
mals en lekker pittig met witte rijst*
SNOEKBAARS
BURGUMERMEER / 21
in parmaham
VEGABURGER / 19
gewoon een lekkere burger
GROENTELASAGNE / 19
rijkelijk gevuld met verse groenten*
hoofdgerechten worden geserveerd
met geb. aardappelen/friet, warme
groenten en een *frisse salade .

KIJK OP HET BORD
VOOR DE
WEEKSPECIALS

't roodhert
EST. 1586
BROODJES
*CARPACCIO / 7.5
met rucola, pesto, zongedroogde
tomaat en pijnboompitten

*BEENHAM / 7
met sla en honingmosterdsaus
*GEROOKTE ZALM / 7.5
met sla, rode ui en kappertjes
*ROODHERT BURGER / 7.5
met sla, tomaat, gebakken ui en kaas

12-UURTJE
*ROODHERT / 11
broodje carpaccio of gerookte

zalm, tomaten of mosterdsoep en
kroket op brood
*GEZOND / 11
smoothie roodfruit, broodje caprese en
Griekse yoghurt met granola

TO SHARE
*LUNCH PLATEAU / 12.5
P.P. (VANAF 2PERS.)

met brood en diverse lekkernijen o.a.
kaas, rauwe ham, carpaccio, gerookte
zalm, soepje en olijven.

*keuze uit: boerenbrood, italiaanse bol
en waldkornbol.

GEZOND
SMOOTHIE ROODFRUIT / 4.5

GRIEKSE YOGHURT / 4.75
met granola en vers fruit
GRIEKSE YOGHURT / 4.75
met walnoten en honing

SOEP & SALADE
TOMATENSOEP / 6
MOSTERDSOEP / 6
GRIEKSE SALADE / 11
frisse salade met feta en olijven
GEROOKTE KIPSALADE / 11
frisse salade met kip, pijnboompitten
en basilicum dressing
soep en salades worden geserveerd
met stokbrood en kruidenboter

PLATES
VARKENSSATÉ / 16
SPARERIBS / 16
SCHNITZEL / 16
met friet, frisse salade en mayonaise

KIJK OP HET BORD
VOOR DE
WEEKSPECIALS

