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Diner 
17.00 uur tot 20.30 uur 

Kies per tafel in welke vorm u wilt dineren… 
U kiest dus tesamen voor Pruuverij óf tesamen voor à La Carte. 

Pruuverij-Menu 
Te bestelen vanaf 2 personen. U kunt aanvangen met het Pruuverij-Menu tussen 17.00-19.00 

Bij het Pruuverij-Menu krijgt u een verrassing aan kleine gerechtjes geserveerd.  

Dit bestaat uit 2 voorgerechtjes, 1 soepje, 3 hoofdgerechtjes en 3 nagerechtjes. 

Naast deze gerechtjes wordt u voorzien van brood met smeersels bij de voorgerechtjes. 

Bij het laatste hoofdgerechtje wordt friet met mayonaise en een frisse salade geserveerd. 

De gerechtjes zijn vooraf nooit bekend, het is een rondje door de kaart en meer… 

Uiteraard houden wij rekening met diëten en allergieën. 

Bij dieetwensen, allergieën of een groepsgroote boven de 10 personen 
dient u minimaal 1 dag tevoren telefonisch te reserveren. 

 

                                   € 32,50 p.p. 

Óf 

à La Carte 
Maak uw keuze uit de hierna volgende kaart. Ook kunt u gebruik maken van het maand-menu. 

 
Allergiën of dieetwensen? Meld het ons. 

 : Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch besteld worden. 



   Hotel Restaurant Nederheide     

Voorgerechten 
Onze voorgerechten worden geserveerd met brood en smeersels 

 

Carpaccio 

Dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise, pijnboompitten, 

Grana Padano en zongedroogde tomaten  € 12,00 

 

Tonijn op Japanse wijze 

Licht gegrilde tonijn met wakame, pistache en wasabimayonaise  € 12,75 

 

Ribfingers en chickenwings  

Huisgemaakte stukken spare-rib en kippenvleugels met knoflook- en piripiri saus  € 10,50 

 

Duo van zalm 

Gemarineerde- en gerookte zalm met limoen-koriander mayonaise  € 11,75 

 

Licht gerookte quiche   

Pulled mushroom, paprika en geitenkaas  € 9,75 

 

Poké bowl   

Sushirijst geserveerd in een kommetje met sojabonen, zoetzure wortel, radijs, komkommer 

en gerookte rib-eye  € 9,75 
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Soepen 

 

Tomatensoep  

Huisgemaakte pomodori soep met een vleugje room   

€ 5,25  -  Klein  € 4,25 

 

Seizoenssoep 

Vraag onze bediening naar de soep van dit seizoen  

€ 5,25  -  Klein  € 4,25 

 

Mediterraanse vissoep 

Kruidige, gevulde vissoep 

€ 5,25  -  Klein  € 4,25 
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Hoofdgerechten 
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet, salade en een saus naar keuze 

 

Lamsrack 

Lamsvlees van de grill  € 29,75 

 
3-2-1 Sparerib 

Huisgemarineerde- en gegaarde sparerib van de grill  26,50 

 
T-Bone steak 

± 450 gram rundvlees van de grill  € 38,75 

 
Tournedos 

Gegrilde runderhaas  € 29,50 

 
Mixed kip 

Variatie van verschillende kip bereidingen   € 21,50 

 
Varkenssaté 

Spies van gemarineerde varkenshaas met satésaus, atjar en kroepoek  € 18,75 

 
Varkens ribroast 

Gegrild ribstuk van het varken met bot  € 20,50 

 
Gegrilde zalm 

Zalmmoot met vel en middengraat  € 22,50 
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Dagvangst 

Wisselende vis  € 21,50 

 
Argentijnse gamba’s 

Ongepelde, gegrilde gamba’s  € 24,50 

 

 
KEUZE WARME SAUZEN 

Satésaus, pepersaus, rode-wijnsaus, five-spicessaus, gerookte-hollandaisesaus, vissaus 

 
KEUZE KOUDE SAUZEN 

Chimichurri, piripiri saus, knoflooksaus, barbecuesaus 

 

Vegetarische gerechten 
 

Paddenstoelen risotto  

Kruidige risotto gevuld met paddenstoelen  € 20,50 

 

Poké bowl  

Sushirijst geserveerd in een kom met diverse groenten  € 18,50 

 

Huisgemaakte loempia’s  

Gevuld met diverse groenten en gegratineerd met brie  € 18,75 
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 Maaltijd salades 

 

Caesar salade  

Salade met gebakken kip, grana padano en pijnboompitten  € 16,25 

 

Salade vis 

Salade met gravad lax, tonijn, scampi’s, 

kappertjes en dillemayonaise  € 16,25 

 

Salade Oosterse Buikspek 

Salade met buikspek, paddenstoelen en sesam-sojadressing  € 16,25 

 

Desserts 

Banofee pie -Taartje van banaan en toffee € 6,95 

Bitterkoekjesmousse – met slagroom € 6,95 

Passievruchten taartje – op basis van passievruchtenmousse € 6,95 

Chefs taartje -Witte chocolademousse , appel en kaneelcrumble € 7,95 

                                             of kijk in onze uitgebreide ijskaart! 
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ALLERGENEN-DINERKAART 

          (gerechten op de allergenen-dinerkaart zijn gluten- en lactosevrij) 

 

VOORGERECHTEN + SOEPEN 

Carpaccio 

Dun gesneden ossenhaas met truffelmayonaise, pijnboompitten 

Grana Padano en zongedroogde tomaten € 12,00 

 

Tonijn op Japanse wijze 

Licht gegrilde tonijn met wakame, pistache en wasabimayonaise € 12,75 

 

                                                                  Poké Bowl 

               Sushirijst geserveerd in een kommetje met sojabonen, zoetzure wortel, radijs,  

                                        komkommer en gerookte rib-eye € 9,75 

 

            

                                                                Tomatensoep 

                                                     Huisgemaakte pomodori soep. 

                                                           € 6,00  -  Klein  € 5,00 

 

                                                               Runderbouillon 

                                        Dubbel getrokken soep gevuld met groenten 

                                                           € 6,00  -  Klein  € 5,00  
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Hoofdgerechten 

                            (gerechten op de dinerkaart zijn gluten- en lactosevrij) 

         Indien er sprake is van een andere  allergie vernemen wij dit graag van U. 
    

      Al onze hoofdgerechten kunnen naar wens allergeen-vrij geserveerd worden,  

Met uitzondering van: 

VARKENS-SAT É  en  SPARERIB 

Al onze sauzen zijn glutenvrij m.u.v.  

Satésaus en Hollandaise saus 
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Kindermenu 

 

Tomatensoepje   € 4,25 

 
~~~~~ 

 

Friet  – Met een keuze uit een frikandel, (groente)kroket of kipnuggets  € 6,25 

of 

Poffertjes  –- Een portie poffertjes met stroop en poedersuiker  € 6,00 

of 

Schnitzeltje of  Spareribje – Naturel of met bbq-saus  € 9,75 

 

 
~~~~ 

 

Kinderijsje  € 4,60 

 

Voordeelmenu 

soep – friet (met snack) – kinderijsje  € 12,50 

 

 

Alle kindermenu’s worden geserveerd in een kinderbox met verrassing. 

  


