Restaurant Roerdinkhof
Grote kaart 17-21 uur

Kleine kaart 10-23 uur
Ontbijtbuffet (vanaf 7.00 uur)
(uiterlijk dag van te voren reserveren)
Appelgebak
Appeltaart met slagroom
Warme wafel met suiker
Warme wafel met suiker en slagroom
Warme wafel met suiker, slagroom,
aardbeien/kersen
Warme wafel met suiker, slagroom,
aardbeien/kersen en boerenijs
Stokbrood met boter
Ambachtelijke boterham ham/kaas
Ambachtelijke boterham gezond
Ambachtelijke boterham beenham
Uitsmijter midi (2 eieren op 2 boterhammen
met ham en kaas)
Uitsmijter maxi (3 eieren op 2 boterhammen
met ham en kaas)
Tosti ham kaas
Tosti ham kaas ananas
Kaasplankje (diverse soorten)
Ambachtelijke bitterballen 8 stuks
Ambachtelijke bitterballen 12 stuks
2 Ambachtelijke kroketten (met brood)
Bordje ambachtelijke friet
Kroket
Frikandel
Bakje mayonaise/honing dille mostert/
ketchup/curry

€ 11,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 6,00
€ 7,00
€ 5,25
€ 3,50
€ 5,75
€ 4,95
€ 7,50
€ 8,50
€ 4,90
€ 5,25
€ 5,75
€ 6,50
€ 8,75
€ 8,50
€ 4,50
€ 2,75
€ 2,50
€ 0,50

Boerendagmenu
Bij het boerendagmenu kunt u kiezen uit
één voorgerecht, één hoofdgerecht en
één nagerecht waar een * voor staat.

€ 27,95

Voorgerechten
Stokbrood met boter
* Tomaten-groente soep
(met verse groenten)
* Champignon soep
(met verse champignons)
Geitenkaasjes
(met spek gebakken)

€ 5,25
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,25

Hoofdgerechten
* Entrecote
* Biefstuk
Ribeye
Varkenshaas
* Vegetarische maaltijd
(Geitenkaas met amandel en honing
uit de oven)
Voor de kleine eters:
Bordje friet met frikandel of kroket

€ 22,50
€ 21,00
€ 18,75
€ 16,50
€ 18,50

€ 6,95

Alle hoofdgerechten van de grote kaart worden geserveerd met
ambachtelijke friet en warme en koude groenten.
Alle gerechten met brood worden geserveerd met sla, tomaat,
komkommer en honing dille dressing. U heeft de keuze uit
ambachtelijk wit of bruin brood.

Producten
Veel producten van onze kaart komen uit de streek of
nemen wij af bij buurtwinkels zoals de kaasboerderij
Harmienehoeve, geitenkaasmakerij Brömmels,
wijngaard Hesselink, ijsboerderij ’t Oldepietepol,
bakkerij ’t Graanhuis en bierbrouwerij Wenters

Kijk ook eens op onze website:
www.roerdinkhof.nl
Wifi naam: RDHWifiScholten
Wifi wachtwoord: @roerdink1

Nagerechten
* Schöppe dessert
€ 6,50
(Boeren vanille ijs, geitenkwark en vruchtendessert)
* Roard dessert
€ 6,50
(Boeren aardbeien ijs, boerenvanille vla en
vruchtendessert)
Koffie/thee met appelgebak
€ 5,50
Koffie/thee met appelgebak en slagroom
€ 6,00
* Koffie met een zoete verrassing
€ 4,95
Warme wafel met suiker
€ 4,00
Warme wafel met suiker en slagroom
€ 4,50
Warme wafel met suiker, slagroom,
aardbeien/kersen
€ 6,00
Warme wafel met suiker, slagroom,
aardbeien/kersen en boerenijs
€ 7,00
Dagelijks open van 10.00 tot 23.00 uur.
Ontbijt mogelijk vanaf
7.00 uur (op reservering)
Grote kaart van 17 tot 21 uur
Op dinsdag geen grote kaart (wel kleine kaart)

Restaurant Roerdinkhof
Warme dranken
Thee
Espresso
Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Koffie/thee met appelgebak
Koffie/thee met appelgebak en slagroom

Wijnen
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,90
€ 3,25
€ 2,50
€ 3,00
€ 5,50
€ 6,00

Koude dranken
Water blauw (Chaudfontaine)
Water rood (Chaudfontaine)
Coca Cola
Coca Cola light
Sinas (Fanta)
Sprite
Cassis (Fanta)
Ice tea (Nestle
Tonic (Schweppes)
Bitter lemon
Chocolademelk (Chocomel)
Fristi
Jus d’orange
Appelsap
Melk

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40

Glas zoete witte wijn, Johanniter zoet
€ 4,15
Per fles
€ 21,15
(Voor de niet droge wijnliefhebber, zoet)
Glas droge witte wijn, Solaris Barrique
€ 4,30
Per fles
€ 22,15
(Vol en zacht, met hout en vanille tonen)
Glas droge witte wijn, Mondriaan
€ 4,50
Per fles
€ 24,15
(krachtig en droog cuvee)
Glas Rosé
€ 4,15
Per fles
€ 21,15
(Half droog en fruitig, soepel en licht)
Glas rode wijn, Regent
€ 4,30
Per fles
€ 22,15
(Fruitig en krachtig)
Glas rode wijn, Regent Barrique
€ 4,40
Per fles
€ 23,15
(Krachtig met hout en vanille tonen)
Glas rode wijn, Cabernet Noir
€ 4,80
Per fles
€ 25,70
(Krachtig, vol van smaak en een goede afdronk)

Sterke dranken
Jenever
Jägemeister
Baileys
Whisky
Licor 43
Apfelkorn

€ 3,80
€ 3,65
€ 4,25
€ 3,80
€ 4,50
€ 3,50

Bieren
Grolsch Pijpje
Grolsch Beugel
Grolsch Radler 2,0%
Grolsch Radler 0,0%
Warsteiner Pijpje
Wenters Pijpje Piet (Mondriaan)
Wenters Pijpje Blondelle
Wenters Pijpje Dunkel Weizen Bock

Kijk ook eens op onze website:
www.roerdinkhof.nl
Wifi naam: RDHWifiScholten
Wifi wachtwoord: @roerdink1

€ 2,50
€ 3,70
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40

Wellness
Ontspanningsmassage 30 min.
Balinese massage 60 min.
Roerdinkhof voetreflexologie aromatherapie
90 min.
Gezichtsmassage 30 min.
Refresh me up, gezichtsmassage 90 min.
We love it, hoofdhuid sensatie 60 min.
Manicure zonder nagels lakken 45 min.
Manicure met nagels lakken 60 min.
Pedicure zonder nagels lakken 70 min.
Pedicure met nagels lakken 90 min.

€ 35,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 35,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 47,50
€ 40,00
€ 52,50

Dagelijks open van 10.00 tot 23.00 uur.
Ontbijt mogelijk vanaf
7.00 uur (op reservering)
Grote kaart van 17 tot 21 uur
Op dinsdag geen grote kaart
(wel kleine kaart)

