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VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Tomatensoep
4,75
van zongerijpte tomaten
Soep van het seizoen
4,75
wij vertellen u graag welke soep wij vandaag serveren
Breekbrood met verschillende tapenades
6,00

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met friet en salade
Stoofpotje
overheerlijk stoofpotje

10,50

SALADES

Gebakken vis
geserveerd met ravigottesaus

12,50

Onze maaltijdsalades worden geserveerd
met brood en kruidenboter

Spareribs
geserveerd met BBQ-saus

13,95

Salade Restaria
11,95
verse groene salade met gebakken kipreepjes,
champignons, paprika, rode ui, bacon, gegarneerd
met een kruidige saus
Salade Restaria Vega
10,95
verse groene salade met gebakken champignons,
paprika, rode ui, één gebakken ei en een kruidige saus
Salade Vis
11,95
verse groene salade met gerookte zalm, tonijn,
honing/mosterd dressing, pijnboompitten en rode ui
Carpaccio
11,95
met kaassnippers, pijnboompitten, rucola en
truffelmayo
Salade Brie
10,95
verse groene salade, brie, noten en een
honing/mosterd dressing
Salade Biefreepjes
11,95
verse groene salade met gebakken biefreepjes,
champignons, paprika, rode ui en een kruidige saus

Schnitzel*

11,50

Kipschnitzel*

12,50

= Vegetarisch

Kidsmenu
Friet met appelmoes, mayonaise of
curry en keuze uit een frikandel,
kroket, bitterballen, kaassoufflé
of kipnuggets/fingers en een
drinkpakje + verrassing

595

Schnitzel Restaria Horst chef’s tip!
13,50
met bacon, ui, champignons, paprika en kruidige saus
Biefstuk* (seizoen)

15,50

Varkenshaas Saté
13,95
op een spies geserveerd met satésaus, kroepoek
en geroosterde uitjes
Kipsaté
kipsatéstokjes met satésaus, kroepoek en
geroosterde uitjes

11,50

Nasi of Bami
met saté, ei, rauwkostsalade en kroepoek

12,95

Stoofpotje goulash
heerlijke huisgemaakte goulash

10,50

Halve Haan
met appelmoes

10,95

Loempia speciaal menu					 10,95
met gebakken ei, satésaus, ham en kroepoek
* Keuze uit: champignon-, peper-, zigeuner- of satésaus
Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten
vrij zijn van ingrediënten die allergische reacties
kunnen veroorzaken.
Heeft u een allergie? meld het ons.

