Komt tijd komt ........

Openingstijden Zomerseizoen Restaurant
Maandag t/m zondag 11.00 - 22.00
Lunch: Maandag t/m zondag 12.00 - 16.00
Dinner: Maandag t/m zondag 16.00 -22.00
U kunt altijd contact met ons opnemen om buiten de
openingstijden een afspraak / reservering te maken.

www.raadhuiswanroij.nl 0485 471115 info@raadhuiswanroij.nl

Geniet van een driegangen menu voor slechts euro 25 *
* 3 gangen bestaat uit soep, hoofdgerecht en nagerecht
* Enkele gerechten hebben een meerprijs en een voorgerecht is een toeslag van het prijsverschil

Voorgerechten a la carte euro 9
Klassieke Carpaccio met balsamico en Grana Padano
Dun gesneden rosbief met een crême van kastanjechampignons
BT Garnalen in pittige knoflookolie en brood
Wrap met gerookte zalm, baby leaf, lemon pepper mayonaise
Frisse salade met verse geitenkaas, walnoten en honing
√
Salade met gemarineerde kipfilet

Broodplankje met kruidenboter euro 4

Soepen a la carte euro 5
Tomatensoep van Pomodori Tomaat
Zachte preibouiilon met een kaascrouton
Soep van de dag

√
√

Kijk op het krijtbord of vraag de bediening voor de Chef Specials

Hoofdgerechten a la carte euro 18
Ierse Bavette steak the best ca 200 gram + 2.00 - ca 300 gram + 6.00
Malse rumpsteak van het Black Angus rund ca 200 gram + 2.00
Gegrilde varkenshaas medaillons
Crispy Buffalo chicken met piri piri saus of naturel gekruid
Hele sparerib oven gegaard ca 600 gram
Gegratineerde groente wrap gevuld met groenten en fetakaas
Roodbaarsfilet in papillot
Barramundi filet ca 200 gram + 2.00

√

* Gerechten worden standaard geserveerd met frites en salade

Kijk op het krijtbord of vraag de bediening voor de Chef Specials

Sauzen euro 1.50
Warm
Koud

Champignon - Peper– Stroganoff
Smokey BBQ saus - Zigeunersaus - Lemon koriander

Nagerechten a la carte euro 6
Roodfruitsoep met yoghurtijs
Klassieke sorbet met slagroom
Cheesecake met bolletje ijs en een citrus sausje
IJskoffie met vanille ijs en Nespresso met slagroom

Kindermenu 3 gangen euro 10
Soepje naar keuze (zie soepen)
Frietjes met frikadel, kroket of kipnuggets appelmoes en mayonaise
Hereford hamburger met broodje en frietjes
Pannenkoek naturel of met kaas en of spek
2 bolletjes ijs met slagroom

www.raadhuiswanroij.nl

0485 471115

3.00
6.00
6.00
6.00
3.00

info@raadhuiswanroij.nl

