lunch
(tot 17:00 uur)

Soepen
Tomatensoep

Uitsmijter & omelet
€4,50

Uitsmijter

€7,75

Soepballetjes | crème fraîche | bosui

Drie eieren | ham | kaas

Soep van de dag

Uitsmijter ‘de Merode’

€4,50

Plankje stokbrood met
€4,75
smeersels
		

Drie eieren | ham | kaas | gebakken ui | spek
| champignons | paprika

Boerenomelet 		

Ham | kaas

Lunchspecials
€4,75

€5,25

Ham | kaas | gebakken ei | spek

Tosti ‘de Merode’

Twaalf uurtje

€8,50

Soep | twee sneetjes brood | ham | kaas |
gebakken ei | kroket

Ham | kaas | ananas		

Tosti ei & spek

€8,75

		

€3,75

Tosti Hawaï		

borrel en, eten, geni eten.

Drie eieren | gebakken ui | spekjes |
champignons | paprika

Tosti’s
Tosti

€9,25

€6,95

Ham | kaas | gebakken ui | spek |
champignons | paprika

Kipsaté

€8,75

Pistolet | huisgemaakte kipsaté | satésaus
Keuze uit brood of frietjes

Burger

€11,50

Sla | cheddar | bacon | rode ui | frietjes

Worstenbroodje

Salades

Broodjes
Gezond		

Carpaccio
€5,95

Ham | kaas | tomaat | komkommer | gekookt
ei | mosterddille dressing
		

Zalm

€8,95

Roomkaas | rode ui | komkommer |
mosterddille dressing

Carpaccio

€9,75

€8,95

Huisgemaakte tonijnsalade |
rode ui | sla | komkommer

Hete kip		

€11,75

Komkommer | zongedroogde tomaatjes |
rode ui | oude kaas | pijnboompitjes |
truffelmayonaise

Biefstukpuntjes

€12,25

Rode ui | champignons | sesamzaadjes |
teriyaki-saus

Komkommer | zongedroogde tomaatjes |
rode ui | oude kaas | pijnboompitjes |
truffelmayonaise

Tonijn 		

		

€2,50

€9,75

Gebakken kipreepjes | ui | champignons |
paprika | pikant-zoet sausje

Hete kip		

€11,25

Gebakken kipreepjes | ui | champignons |
paprika | cherrytomaatjes |
pikant-zoet sausje

Zalm

€12,25

Gerookte zalm | komkommer | bosui |
cherrytomaatjes | kappertjes |
mosterddille dressing

menukaart

		

spoordonkseweg 89, 5688 KC Oirschot

T: 0499 573 829

gasterijdemerode.nl

diner

diner

(17:00 tot 20:00 uur)

(17:00 tot 20:00 uur)

merode menu

schnitzels

desserts

3-gangen keuzemenu voor €22,50

Geserveerd met frietjes of steppegras
en een salade.

Dame blanche		

voorgerecht

hoofdgerecht

dessert

Tomatensoep

Reuze kipsaté

Dame Blanche

Soep van de dag

Zalm met Hollandaise
saus

Coupe kersen

Plankje stokbrood
met smeersels

Schnitzel ‘de Merode’

Keuze uit champignon-, peper, of bruine
roomsaus.

Caprissio
Truffito

Biefstuk
Varkenshaas

voorgerechten
Tomatensoep 		

Soepballetjes | crème fraîche | bosui

Soep van de dag

€4,50

Geserveerd met frietjes of steppegras
en een salade.

Varkenshaas 		

€8,75

Komkommer | zongedroogde tomaatjes |
rode ui | oude kaas | pijnboompitjes |
truffelmayonaise

Gebakken gamba’s

€7,25

Knoflook-chilisaus | bosui

€18,75

Keuze uit champignon-, peper- of
bruine roomsaus

Plankje stokbrood
€4,75
met smeersels		
Reuze kipsaté		
Carpaccio		

Biefstuk

		

€18,95

Keuze uit champignon-, peper- of
bruine roomsaus

€13,50

Spinazieroomsaus

Tagliatelle kip		 €12,95
Spinazieroomsaus

€14,50

Zalmfilet

Schnitzel gebakken ei
en spek

€14,75

Schnitzel gebakken ui
en spek

€14,75

Schnitzel gebakken
champignons

€14,75

Schnitzel ‘de Merode’

€14,95

€18,95

Hollandaisesaus

Coupe kersen		

€5,25

Softijs | kersen | kersensaus | slagroom

Coupe peche melba		

€5,25

Softijs | stukjes perzik | karamelsaus |
slagroom

Coupe sorbet		

€5,25

Softijs | gemengd fruit | bosvruchtensaus | slagroom

€5,25

Softijs | stroopwafelstukjes |
karamelsaus | slagroom

Sunday			 €2,95

Spek | ui | champignons | paprika

Keuze uit aardbei-, chocolade-,
kersen-, bosbes- of karamelsaus
Met slagroom
+ €0,50

voor de kleintjes

Caprissio		

Frietjes of steppegras
met snack

€4,50

kipnuggets

Pannenkoek naturel
€18,95

Softijs | warme chocoladesaus |
slagroom

Coupe stroopwafel		

Keuze uit een frikadel, kroket of

Keuze uit zoet- of pittig gemarineerd

Tagliatelle zalm

Schnitzel Hawaii		

€16,75

Huisgemaakte kipsaté | satésaus

Spareribs

pasta’s

€14,25

Kaas | ananas

hoofdgerechten
€4,50

Schnitzel

€5,25

Truffito		
€6,50

Met stroop en/of poedersuiker

Kinderijsje
Softijs met discodip, aardbei- of
chocoladesaus

€1,40

€5,35

Witte chocolade truffel | vanille-ijs |
nootjes | een hart van karamel |
slagroom

€5,35

Bruine chocolade truffel |
chocolade-ijs | nootjes | een hart van
chocolade | slagroom

