Restaurant
De
Liskoel
Afhaalgerechten
Afhaalgerechten voor de Kerst

À la carte – vrijdag, zaterdag en zondag
Telefonisch te bestellen via 0541 680 253
Wij verzoeken u om uw bestelling vroegtijdig aan ons door te geven.
Voorgerechten
- Heel stokbrood met diverse sausen

€ 8.50

(kruidenboter, knoflooksaus en kerriesaus)

-

Garnalencocktail

€ 8.50

-

Rundercarpaccio

€ 9.50

-

Diverse soepen voor 4 personen

met appel en cognac-cocktailsaus
met kaas, pijnboompitten en
mosterdhoningsaus
(tomaten-, groente- of uiensoep)

Special
Chef-kok Ben zijn favoriete recept:
Fantastische wildpaté, keuze uit 4 soorten.
Een echte delicatesse. Vraag ons ernaar!

€ 9.50

€ 11,50

Hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd met
rauwkost en frites of gebakken aardappelen.
- Kalfs-rundergehaktbal met uien
€ 8.50
- 2 stuks kipsaté met satésaus
€ 11.50
- Wienerschnitzel (naturel)
€ 12.50
- Rollade met abrikozen
€ 14.50
- Huisgemaakte spareribs
€ 14.75
- Kalfsmedaillons met
champ.roomsaus (min. 2 pers.)
€ 19.50 p.p.
- Biefstuk van de haas (naturel)
€ 21.50
- Gebakken kabeljauwfilet met
mosterdroomsaus (min. 2 pers.)
€ 22,50 p.p.
Wildgerechten (indien voorradig)
Alle wildgerechten worden geserveerd met puree, rode
kool en stoofperen
- Hertenpeper
€ 17.50
- Hazenpeper
€ 18.50
- Reepeper
€ 19.50
Specials
Alle specials zijn voor minimaal 2 personen en worden
standaard geserveerd met cranberry-rodeportsaus,
stoofperen, aardappelen en rode kool.
- Reebiefstuk rosé gebraden
€ 24,50
- Hertenrugfilet rosé gebraden
€ 24,50
- Reerugfilet rosé gebraden
€ 26,50

Additionele garnituren
- Champignonroomsaus
- Satésaus
- Pepersaus
- Gebakken champignons
- Rauwkost koolsalade
- Rauwkost pastasalade
- Tomaten – fetasalade
- Verse spinazie (min. 2 pers.)

€ 2.€ 2.€ 2.€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 4.50

Familiegerechten
- Stamppot boerenkool met spekjes, verse worst,
rookworst, speklap, ribben, jus en zoetzuur
garnituur (min. 2 pers.) € 12.50 p.p.
-

Stamppot zuurkool met verse worst, rookworst,
ribben, speklap en jus (min. 2 pers.) € 12.50 p.p.

-

Spaghetti bolognese van kalfs-rundergehakt
gegratineerd met kaas (min. 2 pers.) € 9.50 p.p.

Snacks en koffie – vrijdag, zaterdag en zondag
Ter plekke te bestellen aan ons softijsloket of telefonisch
-

Coffee to go
Appelgebak (met slagroom)

€ 2.50
€ 3.50

Puntzak frites (met mayonaise)
Bourgondische vleeskroket
(met mayonaise of mosterd)
Frikandel (met mayonaise)
Frikandel speciaal
Kiploempia

€ 2.75
€ 2.50

Dranken
2 flesjes La Chouffe bokbier
Incl. origineel glas (op = op)

€ 2.50
€ 2.75
€ 3.50

€ 5.-

3 flesjes Grolsch bokbier
Incl. origineel glas (op=op)

€ 5,-

Onze geselecteerde huiswijnen
Keuze uit rood, wit (droog en zoet) en rosé

€ 12,50

Restaurant De Liskoel
Hooidijk 26, 7661 RA Vasse
0541 680 253

