Bestellijst Restaurant

077 333 39 92 of afhalenluxor@hotmail.com
Bestellen

Hoofdgerechten

Bij voorkeur bestellen (uiterlijk twee uur van tevoren) via afhalenluxor@hotmail.com of tel. 077-333 39 92.
Bij bestellen graag aangeven welke gerechten + aantal en voorkeurstijdstip van afhalen.

Biefstukreepjes
15,00
Met gebakken rode uien, paprika, teriyakisaus, salade en
brood of frites

Openingstijden afhalen (en telefonische bereikbaarheid): Dagelijks van 12.00 uur tot 19.30 uur.
Let op! 1e Kerstdag en oudjaarsdag zijn we gesloten.
Alleen afhalen is mogelijk via ingang Grand Café, wij bezorgen niet!!! Betalen bij voorkeur per pin!!!

Pasta
16,00
Met bospaddenstoelen, romige truffelsaus, pompoen, macadamianoten en kaas

Kids

Wraps

Voor de kids hebben we eventueel aangepaste porties. Vraag voor de mogelijkheden een van onze
medewerkers.

Wrap Kip
8,50
Met sambasaus, Grana Padano, tomaat, ei en croutons

Lunchgerechten
Bestel je een van onze lunchgerechten, dan krijg je
daar ‘s middags een gratis kopje Coffee to Go bij!

Wrap Zalm
8,50
Met Italiaanse roomkaas, tomaat, rode ui en meslunsla

Onderstaande gerechten zijn met frites en salade
Hamburger (ook vegetarisch)
16,00
Met sambasaus, tomaat, augurk, ui en cheddarkaas
Hamburger Speciaal
16,00
Met guacamole- en salsasaus, crispy maïs, tomaat, uienring
en cheddarkaas

Baguettes
Wildkroket
Twee wildkroketten met mayonaise/mosterd

Bestel je een van onze hoofdgerechten, dan krijg daar
een gratis toetje bij!

8,50
Schnitzel
Met Jägersaus

16,00

Saté
Met stukjes varkenshaas, satésaus

16,00

Salades

Carpaccio
8,50
Met truffelmayonaise, geraspte Italiaanse kaas, mesclunsla,
gehakte cashewnoten en knabbelspekjes

Spareribs
Met chili- en knoflooksaus

17,00

Carpaccio
8,00
Met truffelmayonaise, geraspte Italiaanse kaas, mesclunsla,
gehakte cashewnoten en knabbelspekjes

Gemarineerde Kip
7,50
Met Grana Padano, sambasaus, tomaat, ei en croutons

Reestoofpotje
18,00
Met een groentengarnituur en rosevalaardappeltjes

Vegetarisch
8,00
Met Rodekool salade met appel, gehakte walnoot en een
bospaddenstoelenkroketje

Gerookte Zalmfilet
8,00
Met tomaat, mesclunsla, rode ui en Italiaanse roomkaas

Vismedaillons
17,50
Van Zalm- en Pangafilet met een beurre blancsaus, warme
groenten en garnaaltjes

Hertenham
8,50
Met zoetzure pompoen, pomodori rode portsiroop en een
wildkroketje

Eet Smakelijk

Wildduo
19,00
Van herten- en wildzwijnbiefstuk met een rode wijnsaus,
stoofpeertjes, groentengarnituur en rosevalaardappeltjes

Soep
Pastinaak Knolselderij
6,00
Pastinaak knolselderijsoep met een vleugje knoflook, chorizo
en stokbrood kruidenboter

Van Dobben kroket
7,50
Twee van Dobbenkroketten met mayonaise/mosterd

Wij Wensen iedereen
hele Fijne Feestdagen en
een Gezond Nieuwjaar!

