
Additionele garnituren 
- Champignonroomsaus    € 2.50 
- Pepersaus     € 2.50  
- Kruidenboter    € 2.50 
- Rauwkostsalade    € 2.50 
- Rijst ‘speciaal’    € 2.50 
- Gebakken champignons   € 2.75 
- Verse spinazie (min. 2 pers.)   € 4.50 
- Groente van de dag (min. 2 pers.) € 4.50 

- Huisgemaakte appelcompote  € 5.- 
- Witlof uit de oven met ham en kaas 

(min. 2 personen)   € 6.- 

 
 
 

Nagerecht 
- Bavarois (indien voorradig)  € 5.75 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Restaurant De Liskoel 
Afhaalgerechten voor de Kerst 

 

Snacks 
- Frites (met mayonaise)    € 3.50 
- Bourgondische vleeskroket   € 2.75 

(met mayonaise of mosterd)  
- Bamibal (met mayonaise)  € 2.75 
- Frikandel (met mayonaise)   € 2.75 
- Frikandel speciaal    € 3.- 
- Snackbox:    € 23.50 

2 porties frites, 2x bamibal, 2x kroket 
2x frikandel incl. rauwkostsalade,  
mayonaise en curry. 

 
 

 
 

Voorgerechten 
- Heel stokbrood met diverse sausen  € 8.50 

(kruidenboter, knoflooksaus en kerriesaus) 
- Champignons ‘Dordogne’  € 8.50 

met knoflooksaus  
- Zalmcocktail     € 9.50 

met appel en cognac-cocktailsaus 
- Rundercarpaccio    € 13.50 

met kaas, pijnboompitten en  
mosterdhoningsaus 

- Diverse soepen voor 4 personen   € 12.50 
Keuze uit: tomaten-, groente- of uiensoep 

 
Hoofdgerechten  
Alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd met 
rauwkostsalade en frites of gebakken aardappelen. 

- 2 stuks kipsaté met satésaus   € 12.50 
- Wienerschnitzel (naturel)   € 13.50 
- Gebakken kipreepjes   € 13.50 

met champignons, spek en paprika 
- Cordon bleu    € 14.50 
- Rollade met abrikozen    € 16.50 
- Huisgemaakte spareribs   € 16.50 
- Biefstuk van de ossenhaas (naturel)  € 26.50 

 
Pasta:  Penne met kip, broccoli en tomaat € 14.50 p.p. 
 

 
 

 
 

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
Telefonisch te bestellen via 0541 680 253 

Wij verzoeken u om uw bestelling vroegtijdig aan ons door te geven. 
 

Restaurant De Liskoel 
Hooidijk 26, 7661 RA Vasse 

0541 680 253 
 

 

Hoofdgerechten voor minimaal 2 personen 
Alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd met 
Rauwkostsalade en frites of gebakken aardappelen. 

- Gehakte Duitse biefstuk met  
pepersaus of gebakken uien               € 23.50 p.p. 

- Entrecôte (gesneden) 500 gram  
met pepersaus             € 23.50 p.p.  

- Gebakken zalm met béarnaisesaus    € 23.50 p.p. 
- Gebakken kabeljauwfilet met  

mosterdroomsaus                        € 23.50 p.p. 
- Malse stukken ossenhaas met            € 26.50 p.p. 

stroganoffsaus en speciale rijst  
 

Stamppot: keuze uit boerenkool, zuurkool of 
hutspot met bijpassend garnituur         € 15.- p.p. 
 

 
 

Afhaalgerechten 
 

Wildgerechten (indien voorradig) 
Alle wildgerechten worden standaard geserveerd met 
bijpassend garnituur 

- Hazenpeper           € 21.50 
- Reepeper           € 21.50 
- Reebiefstuk rosé gebraden        € 25.- p.p. 

met cranberry-rode port saus (min. 2 pers.) 
 

Diverse soorten gebak 
Ambachtelijk huisgemaakt gebak van top kwaliteit.  
Te bestellen in diverse soorten. Vraag ons naar de 
mogelijkheden en de prijs.  (10 punten per taart).  
 

 
 

 


