VLEESGERECHTEN.

SPECIAAL AANBEVOLEN.

Wiener Schnitzel |17,95
zoals u die bij De Betuwe mag verwachten
Zigeunerschnitzel |19,50
schnitzel met licht pittige zigeunersaus
Varkenshaassaté | 17,50
met pindasaus

Filet de boeuf | 22,25
in puntjes gesneden biefstuk met
stroganoffsaus en gefrituurde uienringen

Cordon bleu | 19,50
schnitzel gevuld met ham en kaas

Steak ‘Bali’ | 27,00
biefstuk van de haas in een licht pittige
braadjus

Lever met spek en uien | 18,50
runderlever met gebakken uien en spek
Kogelbiefstuk | 19,50
malse biefstuk van de kogel

Tournedos de Betuwe | 28,75
Biefstuk van de haas met kippenlever, gebakken
champignons, uienringen en paprika

Schnitzel du Maître | 19,95
met gebakken spek, ui en champignons

Duitse biefstuk met uienringen | 19,50
gehakte biefstuk met gebakken uienringen

Schnitzel Bonne Femme | 19,25
met een garnituur van spekjes, uitjes,
champignons, groenten en aardappelblokjes

Tournedos | 25,50
biefstuk van de haas, naturel of met braadjus

Varkenshaas | 19,95
met champignonroomsaus

Stoofpotje | 18,50
ouderwets lekker

Tournedos Stroganoff | 27,00
biefstuk van de haas met stroganoffsaus

Kip uit de wok | 18,00
stukjes kipfilet met groenten en cashewnoten

Mixed Meat | 46,50
biefstuk, varkenshaas en kipfilet, voor 2 personen
met knoflook- en barbecuesaus

VISGERECHTEN.
Zalmfilet | 20,75
met wittewijnsaus
Gamba’s (12 stuks) | 20,50
gepelde garnalen geschroeid in kruidenolie
met sesamzaadjes
Kabeljauwfilet | 21,75
met dilleroomsaus
Juniortong, 300/400 gram | 25,25
in de boter gebakken
Noordzeetong, 600/700 gram | dagprijs
in de boter gebakken

VEGETARISCHE GERECHTEN.
Huisgemaakte kaassoufflé |17,50
Roerbakpannetje | 18,50
gewokte groenten en quorn
afgeblust met een ketjapsaus

Chateaubriand | 59,50
ossenhaas met saus naar keuze, voor 2 personen

BIJGERECHTEN.
Pindasaus | 2,50
Champignonroomsaus | 2,50
Stroganoffsaus | 2,50
Pepersaus | 2,50
Zigeunersaus | 2,50
Extra mayonaise | 0,90
Gebakken champignons | 5,00
Gebakken uienringen | 4,50
Gebakken spek | 4,50
Bonne femme (als extra garnituur) | 5,75
Bonne femme (i.p.v. normaal garnituur) | 3,00
Standaard serveren wij gebakken aardappeltjes, friet,
4 soorten warme groenten waaronder altijd
huisgemaakte rode kool en rauwkost. Is dit teveel, meld
het gerust, dan houden we er graag rekening mee!

