
Soep - Voorgerecht - 
Hoofdgerecht  - Nagerecht

‘ T  T E LDERNIEJS
RESTAUR ANTK AART VAN CAFE QUATRE BR AS

3 GANGEN SOEPMENU

SOEPEN VOORGERECHTEN

GANGEN
3 GANGEN 

VOORGERECHT MENU 4 GANGEN MENU

Voorgerecht - Hoofdgerecht - 
Nagerecht

Soep - Hoofdgerecht - 
Nagerecht

€22,95€22,95 €25,95€25,95 €29,95€29,95

CARPACCIO
Rundercarpaccio met sla melange, 
balsamico dressing, pijnboompitten en 
parmezaanse kaas

Mozzarella geserveerd met verse 
tomaat en een frisse salade

Lekker in knoflook gebakken 
champignons, in saus geserveerd met 
kaas overbakken

Gerookte zalm geserveerd met toast en 
een frisse salade

Garnalencocktail met huisgemaakte 
whiskey-cocktail saus en vleugje citroen

Galia meloen geserveerd met 
seranoham

MOZZARELLA

CHAMPIGNONS

ZALM

GARNALENCOCKTAIL

MELOEN

TOMATENSOEP
Een romige gebonden 
tomatencremesoep

Overheerlijke soep met 
verse champignons

Rijkgevuld met vlees, 
champignons, paprika en uien

Echt ouderwets lekkere 
rundvleessoep

CHAMPIGNONSOEP

GOULASHSOEP

RUNDVLEESSOEP

Bovenstaande gerechten worden 
geserveerd met brood en kruidenboter

€4,95

€4.95

€4,95

€5,95

€8,50

€8,50

€8,50

€8,50

€8,50

€8,50



SCHNITZEL
Gepaneerde varkensschnitzel met 
champignonroomsaus

Malse argentijnse kogelbief (190 gram) 
met pepersaus 

Spies van kip op oosterse wijze 
gemarineerd, geserveerd met atjar en 
kroepoek 

Zalm of Kabeljauw geserveerd op een 
bedje van groente 

Huisgemarineerde spareribs (500 gram)

Drie rosé gebakken varkenshaas 
medaillons met champignonroomsaus

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met frites, aardappel gratin, verse 
groente en een kleine salade.

Tagliatelle met pesto en 
bospaddenstoelen 

STEAK

SATÉ

VIS

RIBBETJES

MEDAILLONS

VEGI

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN
BROWNIE
Verse brownie geserveerd met 
Chocolade Bavarois en slagroom

Koffie, slagroom met een likeur naar 
keuze 

3 bolletjes ijs met slagroom en vers fruit

Crème brûlée met een blaadje munt

KOFFIE

IJS

CRÉME

Nog even lekker 
naborrelen aan 

tafel

Wij kiezen ervoor om uw tafel voor u 
gereserveerd te houden, zodat u ivmv alle 

rust kunt genieten van uw eten. Zo kunt 
u ook na het eten nog op uw gemak na 

borrelen.

Speciaalbiertje met 
een bijpassende wrap

Whisky (Glenn 
Talloch) met stukjes 
kaas

€5,95

€7,95

€16,95 €16,95

€18,95 €16,95

€12,95
€16,95

€16,95

€6,25

€6,25

€6,25

€6,25


