
 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

  

 

ZALMSALADE SCHOTEL de luxe  
opgemaakt met huisgemaakte salade 

pp €  6.00   

 

RUNDVLEESSALADE SCHOTEL de luxe 
opgemaakt met huisgemaakte salade  
vers fruit . 

pp € 5.50  

Rundvleessaladeschotel traditioneel of Zalmschotel 
traditioneel   
( o.a met eitje, augurk  geen huisgemaakte salade)  
pp €  3.95 

 

SAMEN ETEN, SAMEN GENIETEN 
 

 

 

 

 

 

AMBACHTELIJKE SALADES  
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Ons  dagelijks vers salade assortiment:  
24 december tot 14.00 uur zijn alle salades aanwezig hoeft dus niet te 
bestellen.Voor 31 december wel te bestellen . 
* salade van het huis *bleekselderijsalade * boerensalade 
* Waldorfsalade * Komkommer-dillesalade * wortelsalade 
*Broccolisalade  * Crispy-salade * Tonijnsalade  
* Zalmsalade * Witlofsalade  

 

 

GOURMETTE DE LUXE  
5-6 personen  € 15.00 

  

GOURMET standaard 
3-4 personen  
Met groenten en aardappeltjes € 12.00 

 

                                
GOURMET COMPLEET  € 5.00 pp 
vanaf 6 pers    
o.a Huisgemaakte salades                                                       
verse groenten mixen, champignons  
Rundvleessalade en  donato-dippers     

GORMETTE SCHOTELS  
 



 

 

 

Warm te eten     Koud te eten  

*Gehakt- uien  wrap  € 3.49   Zalm wrap  € 3.49  
gehakt met groenten      

*Deense kip wrap  € 3.49   Carpaccio wrap € 3.49 
kip met champignons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUISGEMAAKTE WRAPS  

*Gehakt-uien wrap en of * Deense wrap 

2 stuks  voor € 6.00 
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Groenten Quiche € 4.49 
Tomaat-spinazie  € 4.49 
Garnalen € 4.49 
Champignon- spekjes € 4.49  

 
 

Rundvleessoep  € 2.99  p/0.5 liter  
Groentesoep €  2.99  p/0.5 liter 

Bospaddenstoelensoep  € 2.99  p/0.5 liter 

Kippensoep   € 2.99  p/0.5 liter 
Ossenstaartsoep € 2.99   p/0.5 liter  
Tomatensoep €  2.99 p/0.5 liter 
Erwtensoep €2.99 p/0.5 liter 

 

               
              
              
              
              
              

QUICHE HUISGEMAAKT  

SOEPEN   

Dien de soep op in een mooi 
glas of wekpotje, net even 
anders, net even feestelijker  

Tip van 
Hemmy  
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GROENTEN  

Rodekool  Heerlijk huisgemaakte rodekool met appeltjes  € 3.99 
Haricot Verts Rolletjes  malse boontjes in spek gerold  €  4.99 
Spruitjes  Boterzacht op smaak  € 3.99 
Witlof Ham-Kaas  lekker traditioneel  €3.49 

De groenten worden geleverd in een oven/magnetron schaaltje  

 

              
              
              
              
              
              

 AARDAPPEL GERECHTEN  
Truffel aardappelgratin   € 3.99 per schaal   (VEGA)  
Aardappelgratin naturel  € 2.99 per schaal  (VEGA)  
aardappelschijfjes in een ovenheerlijke roomsaus  

Aardappelgratin reclette  € 3.99 ( ham en spekje)  

 

LEKKER, GEZOND,FEESTELIJK GEMAK   

Deze producten in de bakjes 10-15 
minuten verwarmen op 165 graden in 

voorverwarmde oven 

LEKKER VERS, LEKKER MAKKELIJK 



 

VLEESGERECHTEN  
Dit jaar hebben we exclusieve producten van  
        uit  Maastricht in huis! 

 

 

 

Wildstoof       100 gr  €1.95  
Goulash          100 gr  €1.25 
Hachee           100 gr  €1.25  
Hazenpeper   100 gr  €2.25  

Gehaktballetjes in ketjap    100 gr €  1.19 

Gehaktballetjes in tomatensaus  gluten vrij  100 gr € 1.49  

 

 
Gehaktbrood rundergehaktbal op ambachtelijke wijze bereid, hand 
gedraaid en in oven gebakken  

Stuk +/-  500 gram  €6.99  

 

 

 

Gehaktballetjes ook heerlijk als amuse of borrelhapje  
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HANGOP * 
MONCHOU* 
VANILLEMOUSSE* 
CHOCOMOUSE* 
VERS FRUITSALADE   100 gr €1.25  
* 1 persoons dessert feestelijk opgemaakt € 1.99  

 

FRUIT BIJGERECHTEN  
GESTOOFDE APPELTJES  in veenbessaus     100 gr  € 1.99  
GESTOOFDE PEERTJES in passievruchtsaus  100 gr  € 1.99 

 
 

 

STOOFPEERTJES   heel    € 0.99  per stuk  

STOOFPEERTJES in partjes volgens oma’s recept   
                                                                                       bakje € 3.99 

TUTTI-FRUTTI  in rode wijnsaus  dessert beker € 2.49  
APPELCOMPOT  huisgemaakt grove appelmoes  bakje € 2.99 

DESSERT EN FRUIT BIJGERECHTEN    
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      Diverse smaken €   
      Stoofvlees   
      Champignon 
      Gehakt   
 

 

  PAUL’S PIE  

Bereiding van Paul’s pie  
Verwarm de oven voor op 170 graden en warm de PIE in 

15-20 minuten op.  


