
 

                                                                       

ZALMSALADE SCHOTEL de luxe 
opgemaakt met huisgemaakte salade
pp €  6.50  

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: o.a
* salade van het huis *bleekselderijsalade * boerensalade
* Waldorfsalade * Komkommer-dillesalade * wortelsalade
*Broccolisalade  * Crispy-salade * Tonijnsalade 
* Zalmsalade * Witlofsalade  VOL BAKJE  € 4.00 

GOURMETTE DE LUXE 
5-6 personen  € 12.95

GOURMET standaard
3-4 personen 
Met groenten en aardappeltjes € 9.95

                                    GOURMET COMPLEET  € 30.00
                                                    o.a Huisgemaakte salades  
                                                      verse groenten mixen, champignons
Rundvleessalade en  onze nieuwe  100% groentesausen    

GORMETTE SCHOTELS 



Warm te eten Koud te eten 

*Gehakt- uien  wrap  € 2.99 Zalm wrap € 3.99
gehakt met groenten 

*Deense kip wrap  € 2.99 Carpaccio wrap € 3.99
kip met champignons 

WRAPTAART  
taart punt  € 2.99
vegetarisch 

HUISGEMAAKTE WRAPS 

*Gehakt-uien wrap en of * Deense wrap

4 stuks  voor € 10.00
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Smulplaat   Vegetarino  ( vegetarisch)   € 5.99
Smulplaat   Brie  € 5.99 

Ook hebben we de hapjes versie ¼  smulplaat  € 1.79

Specialiteit voor de feestdagen  de  Winter smulplaat 

Cerranoham en bospaddestoelen.   € 6.99

Specialiteit SMULPLATEN 



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

 

GROENTEN 

SOEPEN  

Alle soepen zijn ook per liter te 
verkrijgen. Met 1 liter kunt u 3-4 borden
vullen.

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

Tip van 
Hemmy 

LEKKER, GEZOND,FEESTELIJK GEMAK  
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Rodekool  Heerlijk huisgemaakte rodekool met appeltjes  € 2.99
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 gepresenteerd  in een oven/magnetron schaaltje 

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

Aardappel puree rozetten   € 3.99  per schaal  ( 8 stuks) 
diverse smaken :wortel, spinazie  of pastinaak 

VLEESGERECHTEN 
Dit jaar hebben we exclusieve producten van 

uit  Maastricht in huis!

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

voorverwarmde oven

LEKKER VERS, LEKKER MAKKELIJK
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Wildstoof       100 gr  €1.95 

Goulash          100 gr  €1.25

Hachee           100 gr  €1.25 

Gehaktballetjes in ketjap    100 gr €  1.19

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

Stuk +/-  50 gram  €6.99 

Mini gehaktbroodjes   6 stuks  € 2.99

HANGOP *
MONCHOU*
VANILLEMOUSSE*

Gehaktballetjes ook heerlijk als amuse of borrelhapje 

DESSERT EN FRUIT BIJGERECHTEN   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUrPfHwc3QAhXKWRoKHTqAC2gQjRwIBw&url=http://www.smulweb.nl/recepten/1406383/Hazenpeper-hachee-van-wild&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNGBDi_zEhQM67PC5YZcp1ETntTHsw&ust=1480493320200805
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8kZqqwc3QAhVDuRoKHToXDAoQjRwIBw&url=http://robina-design.nl/portfolio/saveurstraiteur&psig=AFQjCNFKTKVemhrzei-AzUZ3bQ-Egex2zQ&ust=1480492849014468


CHOCOMOUSE*
VERS FRUITSALADE   Bakje € 2.99 of € 4.99 
* 1 persoon 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  100 gr  €  1.55 
APPELCOMPOT  huisgemaakt grove appelmoes  100 gr €  0.50

+/-180 gram 

STOOFVLEES 
Stukjes rundvlees, in een heerlijke krachtige saus, die lekker uit elkaar 
vallen in uw mond.

  PAUL’S PIE
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KIP-CHAMPIGNON RAGOUT

KIP-KERRIE
Met groene kerrie, kokosroom, ananas, paprika en malse stukjes kip 
wordt de Aziatische invloed vertegenwoordigd. Een heerlijke balans 
van smaak.

               3 stuks voor € 10.00 

BEREIDING VAN PAUL’S PIE
Verwarm de oven voor op 170 graden en warm de PIE  in

15-20  minuten op.
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