Restaurant De Verrassing Dorpsstraat 139 6741 AE Lunteren ℡ 0318-485734 www.deverrassinglunteren.nl
Donderdag en vrijdag geopend voor lunch van 12:00 tot 14:00. Donderdag t/m zondag geopend vanaf 17:00. Maandag, dinsdag en woensdag gesloten, uitgezonderd feestdagen.

Vroege vogel Super-de-luxe €27,50
Aanvang tussen 17:00 en 17:30, vertrek vóór 19:00.
Vooraf telefonisch reserveren en doorgeven wat u wilt eten.

10-2018

Vooraf,
keuze uit:

Hoofdgerecht,
keuze uit:

Dessert,
keuze uit:

Boeren Lunterse kipsalade
of
Champignons Dordogne
of
Carpaccio van ossenhaas
of
Carpaccio van zalm
of
Uiensoep
of
Tomatensoep

Biefstuk met saus naar keuze
of
Varkenshaas met champignonsaus
of
Mixed grill varkenshaas, biefstuk,
kipfilet en saus naar keuze
of
Kabeljauwfilet met basilicumsaus
of
Gegrilde zalmfilet met witte
wijnsaus
of
Kippenlever met spekjes, ui en
appeltjes

Crème brûlée
of
Dame blanche
of
Sorbet

Restaurant De Verrassing Dorpsstraat 139 6741 AE Lunteren ℡ 0318-485734 www.deverrassinglunteren.nl
Donderdag en vrijdag geopend voor lunch van 12:00 tot 14:00. Donderdag t/m zondag geopend vanaf 17:00. Maandag, dinsdag en woensdag gesloten, uitgezonderd feestdagen.

Vroege vogel afhaalmaaltijd

Maaltijdsalades

Onze voorwaarden:
Aanvang tussen 17:00 en 18:30. Van te voren doorbellen wat
er gegeten wordt (reserveren).
1 uur de tijd om te dineren als u het bij ons opeet (als de
ruimte in het restaurant het toelaat).

Voorgerechten










Carpaccio van ossenhaas € 10,00
Carpaccio van ossenhaas met eendenlever
Carpaccio van zalm
Vitello de Tonato
Uiensoep
Tomatensoep
Mosterdsoep met spekjes
Bospaddenstoelensoep
Kreeftensoep

€ 13,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00

Bovenstaande voorgerechten zijn met brood en aioli







Heel brood met aioli
Half brood met aioli
Mini loempiaatjes met Chilisaus (8)
Bitterballetjes (8)
Inktvisringen met knoflooksaus (8)

10-2018

€
€
€
€
€

5,00
2,50
5,00
5,00
5,00

€12,00

 Salade op Spaanse wijze met tonijn, uitjes,
kappertjes en olijfjes, met tuinkruidendressing
 Salade van gegrilde boeren Lunterse kip, met
kerrysaus en huisgemaakte Chili
 Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas
 Carpaccio van gerookte zalm met een huisgemaakte
truffelmayonaise
 Serranoham met meloen salade en bijpassende
dressing
Salades worden geserveerd met brood vers uit de oven,
aioli en Franse frietjes

Overige gerechten

€13,00

 Pasta Bolognese met rul gebakken gehakt en
tomatensaus
 Pastaschotel met kipfilet, tomaat en een romige
saus
 “Italiaans lekker” pastaschotel met rulgebakken
gehakt en een romige basilicumsaus
 Vegetarische groenteschotel met huisgemaakte
pasta en kaas
 Wienerschnitzel met een saus naar keuze
 Varkenshaas met saus naar keuze
 Biefstuk met saus naar keuze
 Lekkerbek met remouladesaus
 Mixed grill van kipfilet, biefstuk en varkenshaas met
saus naar keuze
 Roerbakschotel op Thaise wijze van kipfilet,
biefstuk of varkenshaas met pikante saus
 Saté van kipfilet met pindasaus
 Shoarma schotel met knoflooksaus en broodje
 “Oma’s recept” sukadelapjes in eigen jus

 Gebakken mosselen in kruidenboter met
remouladesaus
 “Lekker kluiven” huisgemarineerde chickenwings,
heerlijk pittig (500 gram)
 Supergehaktbal in zijn eigen jus (250 gram)
 Kippenlevertjes met ui en spek

Luxe overige gerechten
 Gegrilde zalm met basilicumsaus
€ 15,00
 In roomboter gebakken kabeljauwfilet
met kreeftensaus
€ 15,00
 Romige pasta met basilicum en een moot
gegrilde zalm
€ 16,00
 Pasta met gamba’s, een teentje knoflook
en een pepertje
€ 16,00
 Roerbakschotel van gamba’s met basmatirijst€ 15,00
 Saté varkenshaas (250 gram)
€ 18,00
 Biefstuk met gebakken kippenlevertjes,
spek en ui
€ 18,00
 Reuze steak (350 gram) met pepersaus
€ 18,00
 Reuze steak (500 gram) met pepersaus
€ 23,00
 Reuze mixedgrill (350 gram)
met saus naar keuze
€ 18,00
 Reuze mixedgrill (500 gram)
met saus naar keuze
€ 23,00
Alle (luxe) overige gerechten worden geserveerd met
groente, salade, gebakken aardappels en frietjes

Desserts





€ 7,00

Sorbet met vers fruit en slagroom
Crème brûlée
Chocolade mousse met slagroom
Vanille roomijs met advocaat, chocolade en slagroom

