Rembrandt
GRAND CAFÉ

BOXTEL

MAALTIJDSALADES
Bij alle maaltijdsalades worden brood
met kruidenboter geserveerd

HERTENBIEFSTUKJES 17,50

GEROOKTE KIPFILET 11,50

veenbessensaus

Gerookte kipfilet | mango | sojaboontjes | eitje |

RUNDERHAASMÉDAILLON 19,00

Parmezaanse kaas | pistachenootjes | chilidressing

Pepersaus | gemengde groenten

GEITENKAAS 11,50

HUISGEMAAKTE HAZENPEPER 19,50

Warme geitenkaas | honing | walnoten | druiven |

Spruitjes | aardappelpuree | rode kool | stoofpeertje |

balsamico

veenbessensaus

CARPACCIO 12,50
Rundercarpaccio | pestodressing | pijnboompitjes |
Parmezaanse kaas

SALADE VIS 12,50
Gerookte zalm | garnaaltjes | gerookte forel |
komkommer | sojadressing

VOORGERECHTEN

Spruitjes | aardappelpuree | stoofpeertje |

MAALTIJDBOXEN
Bij de maaltijdbox zie je meerdere gerechten
terug in de vorm een box. Zo kun je kiezen uit de
drie varianten vlees, vis of vega. Leuk voor als je
niet kunt kiezen uit een van onze lekkere
gerechten. Een box kan voor 1 of 2 personen
besteld worden. Voor meer dan 2 personen kun je
meerdere boxen bestellen. Alle maaltijdboxen zijn
inclusief frites met mayonaise

POMODORISOEP 3,50

1 PERSOON 16,50
2 PERSONEN 28,50

Met room, bosuitjes en soepballetjes

BOSPADDENSTOELENSOEP 3,50

VLEES

Licht gebonden

Gerookte kipsalade | kippendijspiesje |

ERWTENSOEP 3,50

varkenshaasmédaillon | kalfssukade met truffelsaus |

Huisgemaakt

1 LITER ERWTENSOEP 7,50
Huisgemaakt (ingevroren)

POKÉ BOWL 9,00
Zalm | avocado | sojaboontjes | wakamé | maïs |
sushirijst | sesam | sojasaus

HOOFDGERECHTEN
Alle onderstaande hoofdgerechten zijn inclusief
frites met mayonaise (m.u.v. risotto, Thaise curry en
de stoof- en stamppot). Heeft u liever gebakken
aardappeltjes
of
roseval?
Geef
het
gerust
telefonisch door! Als u online bestelt, kunt u het ook
in de beschrijving van de bestelling zetten.

BELGISCHE BIERSTOOFPOT 13,50
Rode kool | aardappelpuree | stoofpeertje

SPRUITJESSTAMPPOT 11,50
Gehaktbal | stoofpeertje | spekreepjes

THAISE CURRY 13,50
Kippendijen | diverse groenten | rijst

CLASSIC BURGER 13,50
Black Angus burger | pikante saus | tomaat | rode ui |

stamppotje

VIS
Tonijnsalade | scampi's in knoflookolie | zeebaarsfilet |
risotto | garnalenkroketjes

VEGA
Geitenkaassalade | risotto | vega loempia | portobello
met uiencompote en brie

BIJGERECHTEN
STOKBROOD 2,50
Geserveerd met kruidenboter

LUXE BROOD 6,00

voor 2 personen

Breekbrood geserveerd met truffelmayonaise,
humus en boter

ZAK FRITES 4,00

voor 2 à 3 personen

Met mayonaise

GEMENGDE SALADE 4,00

voor 2 personen

Met saladedressing en croutons

NAGERECHTEN
LIMONCELLO TIRAMISU 4,00

cheddar | bacon | sla

Met vanillesaus

TRUFFELBURGER 13,50

MONCHOU 4,00

Black Angus burger l truffelmayonaise l tomaat l

Geserveerd met kersen

rode ui | cheddar | bacon | sla

CARROTCAKE 4,00

RISOTTO 14,00

Met appel-citroensaus

Paddenstoelen | truffel | gamba's | rucola |

LAVACAKE 4,00

Parmezaanse kaas

Met chocolademousse en slagroom

ZEEBAARSFILET 14,00
Choronsaus | gemengde groenten

KIPPENDIJSPIESJES 13,50
Gemarineerde | satésaus | mangosalade

VARKENSHAASMÉDAILLONS 15,00
Van de grill | champignonroomsaus | gemengde
groenten

HAPAS
Een Hapas diner voor thuis. Per 2 personen kunt u
uw eigen Hapas diner samenstellen. Het Hapas
diner bestaat uit 9 door u samengestelde
gerechtjes. Dit kan via onze bestelmodule. Daar
kunt u meer informatie vinden over de gerechtjes
die u kunt kiezen.

KALFSSUKADE 13,50
Rucola stamppot | kruidenjus | stoofpeertje

ZALMFILET 17,00

Vegetarisch

Van de grill | witte wijnsaus | gemengde groenten

Kan vegetarisch

