M E N U KA A R T

van 17.00 – 20.30 uur

L U N C H K A A RT

Voorgerechten

Visgerechten

Alle voorgerechten worden geserveerd met vers afgebakken brood
en kruidenboter

Alle gerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur,
bijpassende groenten en een frisse salade

Soepen

Champignons in kruidenboter

€

6,95

Alle soepen worden geserveerd met
vers afgebakken brood en kruidenboter

Tartaartje van verse zalm
op een bedje van gemengde sla

€

7,95

soep van geroosterde pomodori tomaat
met rozemarijn en tijm		

Salade van garnalen
met cocktailsaus

€

Soep van het seizoen

Mosselen
in knoflook gebakken

€

van 11.30 – 17.00 uur, ma. en wo. van 11.30 – 15.00 uur

Tomatensoep

met bijpassende garnituren

€ 4,95

€ 4,95

Tosti’s
Alle tosti’s worden bereid in de pan
met 3 sneetjes wit of bruin brood

Tosti ham/kaas

€ 5,25

Tosti Hawaii

€ 5,25

Tosti kip

€ 6,95

met gemarineerde kipfilet, rode ui,
jonge kaas en zongedroogde tomaatjes

Tosti Gooije Raod

met kastanjechampignons, spek, ham en
gegratineerd met kaas

€ 6,95

Alle gerechten worden geserveerd met
vers afgebakken brood

Uitsmijter ham en/of kaas (3 eieren)

€ 6,95

Uitsmijter Raodhoes

€ 8,95

Boerenomelet

€ 8,95

omelet gevuld met tomaat, ui, spek en champignons

Focaccia
Focaccia salmone

met zalm, bosui, chilisaus; overbakken met brie

Focaccia vega

met brie, gebakken champignons, rode ui
en aceto baIsamico

Focaccia pollo

met gemarineerde kip, bosui, tomaat, pesto;
overbakken met jonge kaas

€ 7,95
€ 7,95

€ 7,95

Clubsandwich
Clubsandwich kip

€ 7,95

Clubsandwich vis

€ 7,95

3 sneetjes geroosterd wit of bruin brood met
gegrilde kip, spek, kaas, tomaat, gekookt ei en
mosterdmayonaise

8,95

Carpaccio van het rund
€ 8,95
carpaccio met zongedroogde tomaatjes,
Parmezaanse kaas, balsamico siroop, pijnboompitjes
met een keuze uit pesto of truffelmayonaise
Scampi’s Pernod
scampi’s (7) met gewokte groenten,
afgeblust met pernod

€ 10,95

3 sneetjes geroosterd wit of bruin brood
met gerookte zalm, gerookte paling, rode ui, tomaat,
komkommer, gekookt ei en dillemayonaise

Alle soepen worden geserveerd met vers afgebakken brood en kruidenboter

Tomatensoep
soep van geroosterde pomodori tomaat,
rozemarijn en tijm

€

4,95

Soep van het seizoen
met bijpassende garnituren

€

4,95

Vleesgerechten

Lunchgerechten en luxe broodjes

Zalmfilet du chef
op de huid gebakken zalmfilet met
traditionele hollandaisesaus

gegrilde boterham met achterham, champignons,
rode ui, tomaat en gegratineerd met kaas

Toast Gooije Raod

€ 8,95

Italiaanse bol carpaccio van het rund

€ 8,95

Italiaanse bol krab

€ 8,95

Raodhoes plenkske

€ 10,95

Mc Raodhoes

€ 9,95

Saté van gemarineerde kipfilet

€ 15,95

Spareribs

€ 16,95

3 gangen
€ 27,50
4 gangen
€ 32,50
laat u verrassen door ons inspirerend keukenteam

2 rundvleeskroketten

€ 6,95

Voor de kleine eter

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met
vers afgebakken brood en kruidenboter

€ 17,95

Kabeljauwfilet en “papillotte”
€ 16,95
gegaard in de oven met prei, wortel en witte wijn
Tagliatelle scampi
9 scampi’s in een Pernod-saus

€ 16,95

Saté van gemarineerde kipfilet
€ 15,95
met huisgemaakte satésaus, gebakken uitjes,
cassavekroepoek, cashewnootjes en zoetzure komkommer
Raodhoes kip
met champignons en uien in sojasaus

€ 16,95

Vegetarische gerechten
Alle gerechten worden geserveerd met bijpassende aardappelgarnituur,
en een frisse salade

€ 13,95

Lasagne
€ 13,95
van courgette, verse groente en gegratineerd met kaas
Gevulde paprika met verse groente

€ 13,95

Maaltijdsalades
Alle maaltijdsalades vermeld in de lunchkaart kunnen ook
als hoofdgerecht gekozen worden

Mixed grill
3 soorten vlees; kipfilet, biefstukje en kalfslapje
met gebakken uien

€ 16,95

Spareribs
met een huisgemaakte ketjapmarinade
en een heerlijke eigengemaakte BBQ saus

€ 16,95

Ossenhaasspies met stroganoffsaus

€ 20,50

Tournedos met rode wijnsaus
malse biefstuk van de ossenhaas

€ 23,50

Tomatensoep
Bitterballen of frikandel met friet
Kipnuggets of vissticks met friet
Kinderpannenkoek
Kinderijsje vanille-ijs met een leuke verrassing

€
€
€
€
€

3,25
5,95
5,95
5,95
2,95

Kaasplankje
€ 9,95
met 4 soorten kaas van Tebben en bijpassende garnituren
€

6,95

Crème brûlée
€
gebrand met rietsuiker en vanille-ijs		

7,95

Grand dessert
specialiteit uit de keuken

€

7,95

Minidessert met koffie of thee

€

4,95

vanaf €

4,25

Raodhoes ijs
informeer naar onze ijskaart

verrassend gepresenteerd lunch-trio: met o.a.
een huisgemaakte (mini) soep, een mini tosti ham/kaas
en een variërende warme snack
broodje met een malse huisgemaakte hamburger,
spek, uien, tomaat, komkommer,
huisgemaakte mosterd mayo; overbakken met kaas
met huisgemaakte satésaus, gebakken uitjes,
cassavekroepoek, cashewnootjes en
zoetzure komkommer.
Geserveerd met friet en een heerlijke salade
met een huisgemaakte ketjapmarinade
en een heerlijke eigengemaakte BBQ saus.
Geserveerd met friet en een heerlijke salade

Desserts
Huisgemaakte chocolademousse

carpaccio met zongedroogde tomaatjes,
Parmezaanse kaas, aceto balsamico siroop en
pijnboompitjes; met keuze uit pesto
of truffelmayonaise
met een frisse salade van krab en venkel

Verrassingsmenu van vlees en of vis

Alle gerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur,
bijpassende groenten en een frisse salade

L U N C H K A A RT

Gebakken tongfilet
€ 15,95
op een bedje van rucalosla en gegrilde trostomaatjes

Portobello
met peppadew tapenade en gegratineerd
met Parmezaanse kaas

Soepen

Breek de dag, tik een eitje

3 eieren, ham, kaas,
gebakken kastanjechampignons en spek

7,95

ver volg

met wit/bruin brood of friet en grove mosterd

Maaltijdsalades

Salade ossenhaaspuntjes

€ 15,95

Visbankensalade

€ 15,95

Salade chilikip

€ 14,95

Salade carpaccio van het rund

€ 14,95

met ossenhaaspuntjes, ui, champignons,
tomaat en ketjap
met gerookte zalm, gerookte paling
en gebakken scampi’s

met gemarineerde stukjes kipfilet, champignons,
spek, ananas en chilisaus

met zongedroogde tomaten, Parmezaanse kaas,
balsamico siroop en pijnboompitjes met pesto
of truffelmayonaise

