hotel – restaurant – tea-roomHet raetshuijs

Tapas

Zomerse salades

Nagerechten

Hoofdgerechten

Lookbroodjes ‘Het Raetshuijs’

€ 7,50

Salade van geitenkaas

€ 16,50

Balletjes in tomatensaus met slaatje en puree

€ 15,00

Kinderijsje

€ 4,50

Kaasbolletjes

€ 8,00

Zomerse fregolasalade met feta

€ 17,50

Steak tartaar

€ 20,00

Dame Blanche

€ 7,50

Huisgemaakte Bitterballen

€ 8,00

Burrata met tomatensalade

€ 17,50

Coupe Bresilienne

€ 7,50

Bouillabaissekroketjes

€ 9,00

Salade met gerookte zalm

€ 19,50

Coupe Advocaat

€ 8,50

Portie kaas of salami

€ 6,50

Salade niçoise met verse tonijn

€ 24,00

Portie gemengd (kaas en salami)

€ 8,50

Ijskoffie

€ 8,00

Coupe aardbeien

€ 9,00

Coupe ‘Het Raetshuijs’

€ 10,00

Croque-enfant

€ 4,00

Pasta Bolognaise

€ 8,00

Fish Sticks met appelmoes en puree

€ 10,00

Scampi in look met pasta (9 stuks)

€ 20,00

Scampi diabolique met pasta (9 stuks)

€ 20,00

Filet mignon met slaatje en frietjes

€ 23,00

Côte à l’os met saus naar keuze, slaatje en frietjes

€ 31,50

Gegrilde zalm met pasta en zomerse tomatensaus

€ 21,00

Vispannetje met pommes duchesse

€ 22,50

Keuze sauzen: archiduc, bearnaise, pepersaus, concassé, hofmeesterboter

Voorgerechten
Kids

à la minute gemalen met slaatje en frietjes

Scampi in look (6 stuks)

€ 14,00

Scampi Diabolique (6 stuks)

€ 14,00

Huisgemaakte kaaskroketten

€ 14,50

Huisgemaakte garnaalkroketten

€ 18,00

(2 stuks)

2 stuks, met gefrituurde peterselie, citroen en brood

Supplementen

500 gr. per persoon

(25min bereidingstijd)

+ € 3,00

Huisgemaakte advocaat

Seizoensgebonden
Met vers fruit

Aangepaste kaart wegens de Coronamaatregelen.
Tijdelijk gewijzigde uren keuken: 11u45-14u00 en 18u00-20u30.
Dit laat ons toe om ook in de keuken alles veilig en hygiënisch te laten verlopen.

Kleine kaart

Tea Room (van 14u30 tot 17u00)
Puree

€ 2,50

Pannenkoek natuur of met suiker**

€ 3,60

Croque-monsieur (kaas en ham)

€ 10,50

Slaatje

€ 2,00

Frietjes

€ 3,00

Pannenkoek met confituur*

€ 3,60

Croque-madame (spiegelei)

€ 12,50

Pasta

€ 2,50

Kroketten

€ 3,00

Pannenkoek met vanille-ijs*

€ 4,40

Croque-bolognaise

€ 14,50

Pannenkoek met vanille-ijs en chocoladesaus*

€ 5,00

Croque-hawaï

€ 14,50

Pannenkoek met aardbeien* (seizoen)

€ 7,50

Omelet ‘Het Raetshuijs’

€ 11,00

Pannenkoek Het Raetshuijs* (met appeltjes)

€ 7,00

Pannenkoek Het Raetshuijs Geflambeerd, met appeltjes, ijs, slagroom

€ 10,00

Wafel natuur of met suiker**

€ 3,60

Wafel met vanille-ijs*

€ 4,40

Wafel met vanille-ijs en chocoladesaus*

€ 5,00

Wafel met aardbei (seizoen)

€ 7,50

Afhaalgerechten
Afhalen blijft mogelijk op vrijdag, zaterdag en zondag .
Graag op voorhand bestellen en afhalen op het afgesproken uur.
Gerechten kunnen koud of warm opgehaald worden.
Reserveren kan telefonisch via 050 51 41 45 .
Enkel betalen via bancontact.

Balletjes in tomatensaus
Met slaatje en puree

€ 12,00

Scampi diabolique met pasta (9 stuks)

€ 14,00

Salade met gerookte zalm

€ 15,00

Dame Blanche/Coupe Brésilienne

€ 7,50

Steak tartaar

€ 16,00

Coupe Advocaat (Huisgemaakte advocaat)

€ 8,50

Burrata met tomatensalade

€ 16,00

Coupe Aardbeien

€ 9,00

Vispannetje met pommes duchesse

€ 18,00

Coupe ‘Het Raetshuijs’ (met vers fruit)

€ 10,00

Salade niçoise met verse tonijn

€ 18,00

Kinderijsje

€ 4,50

Fles huiswijn (wit/rosé/rood)

€ 15,00

à la minute gemalen met slaatje en frietjes

* Met slagroom + € 0,80
** Graag keuze suiker meedelen bij bestelling: bloemsuiker, bruine of lichtbruine suiker

Alle prijzen zijn inclusief dienst en BTW.

€ 1,50

Info rond allergenen geven we graag.

Gemalen kaas

Kan ook vegetarisch worden voorzien

Pasta Bolognaise

€ 13,00

Pasta Carbonara

€ 14,00

