Nagerechten
Kinder softijsje
met discodip of nootjes
Verpakt ijs

125 cent
25 cent
vanaf 75 cent

Coupe ijs (softijs)
550 cent
met aardbeiensaus en slagroom
met chocoladesaus en slagroom
met karamelsaus en slagroom
Coupe ijs (softijs)
800 cent
met advocaat en slagroom
IJskoffie
600 cent
softijs met espresso, karamelsaus en slagroom
Kaasplank 1 pers
550 cent
jong belegen 48+, Old Amsterdam, brie,
Castello Blue 70+, vijgenchutney, broodje
Warm appelgebak
550 cent
met softijs en slagroom

Hapjes
Kaasplank
950 cent
jong belegen 48+, Old Amsterdam, brie,
Castello Blue 70+, vijgenchutney, broodje
Vleesplank
950 cent
verschillende soorten worst en vleeswaren,
mosterd-dille saus, broodje
Portie jong belegen 48+ kaas
400 cent
Portie oude kaas
500 cent
Gemengde nootjes
300 cent
Borrelplank voor 2 of 4 personen 950 / 1700 cent
kaas, worst, bitterballen en frikadelletjes
Bourgondische bitterballen
650 / 1250 cent
8 of 16 stuks
Gemengde hapjes
650 / 1250 cent
10 of 20 stuks
Bitterballen en frikadelletjes 10 stuks 650 cent
Frikadelletjes 10 stuks
650 cent
Kip krokantjes 10 stuks
650 cent
Gefrituurde kaashapjes V 10 stuks
650 cent

Avondkaart
Vanaf 16.30 uur

Openingstijden:
Wij zijn dagelijks geopend
vanaf 9.00 uur.
Onze keuken is open tot 19.00 uur.
(Vanaf 8 november enkel op vrijdag,
zaterdag en zondag.)

De Rustende Jager
Oude Bosschebaan 11
5074 RC Biezenmortel
013 – 511 12 69
www.de-rustende-jager.nl
info@de-rustende-jager.nl

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Carpaccio
950 cent
sla, pittenmix, zongedroogde tomaatjes,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Kleine salade met gerookte zalm
950 cent
ei, tomaat, komkommer, pittenmix, roomkaas en
een broodje
Kleine salade met geitenkaas V
950 cent
walnoten, spekjes, druiven, honing en een broodje
Tomatensoep met balletjes
600 cent
Tomatensoep V
600 cent
Erwtensoep
600 cent
Erwtensoep met roggebrood en spek
750 cent
Dagsoep V
600 cent

Salade met gerookte zalm
1350 cent
ei, tomaat, komkommer, pittenmix, roomkaas en
een broodje
Salade met geitenkaas V
1350 cent
walnoten, spekjes, druiven, honing en een broodje

Breekbrood met diverse smeersels V
tomatentapenade, kruidenboter, aioli

550 cent

V = Vegetarisch verkrijgbaar

Alle gerechten worden vers bereid in de keuken.
In geval van drukte kan dit voor een wachttijd
zorgen. Wij vertrouwen op uw begrip hierin.

De volgende gerechten serveren wij met friet en salade

Gehaktbal uit de jus
900 cent
van de keurslager
Broodje Hamburger
1450 cent
met tomaat, uienringen, augurk en hamburgersaus
Broodje Cheeseburger
1450 cent
met tomaat, uienringen, augurk en hamburgersaus
Broodje Vegaburger V
1450 cent
met tomaat, uienringen, augurk en hamburgersaus
Kipsaté
1450 cent
met atjar, kroepoek en satésaus
Kogelbiefstuk
1550 cent
met pepersaus of kruidenboter
Zalmfilet
1550 cent
met Hollandaisesaus
2 vleeskroketten
2 groentekroketten V
2 garnalenkroketten
Portie friet

850 cent
850 cent
1150 cent
300 cent

Voor de kinderen
Tomatensoep met balletjes, klein kopje 350 cent
Tomatensoep V klein kopje
350 cent
Dagsoep V klein kopje
350 cent
Pannenkoek V
met stroop en poedersuiker
Friet met frikandel
4 frikandelletjes en appelmoes
Friet met bitterbal
4 bitterballen en appelmoes
Friet met kaassoufflé V
4 kaassoufflétjes en appelmoes

600 cent
600 cent
600 cent
600 cent

