GEEN ZIN OM
T E KO K E N ?
Het Vergulde Vos afhaalmenu.

M A A LT I J D M E N U ’ S
Biefstuk met champignons

VOORGERECHTEN
€ 15,50

met pepersaus of champignonroomsaus
Spare-ribs

Carpaccio

€ 9,50

met pittenmix, pestomayonaise, oude kaas,
€ 15,50

en zongedroogde tomaatjes
Vitello Tonato

zoet of pittig
Schnitzel

€ 15,50

met spek, champignons en uienringen
Satéspies van kip
met atjar, kroepoek en satésaus

Garnalen

€ 9,50

in knoflookolie &amp; stokbrood om te dippen
€ 15,50

met peper- of champignonroomsaus
Vistrio

dun gesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise,
kappertjes en komkommer

€ 15,50

Varkenshaasmedaillons

€ 9,50

Champignons

€ 8,50

in knoflookroom met toast *
€ 15,50

zalm, kabeljauw en tongrolletje gevuld met

Risotto-bitterballen

€ 8,50

met (of zonder*) Parmaham en truffelmayonaise
Geitenkaasje

kruidenkaas
Lasagne

€ 14,50*

€ 8,50

met gekarameliseerde ui, toast en honing
Gerookte Eveleens paling

van Danablue, spinazie, zongedroogde
tomaatjes, olijven en cashewnoten

€ 11,00

met toast

* (+2,50 statiegeld voor het bakje)

Truffelrisotto

€ 15,50*

met bospaddenstoelenmix en groene asperges
Maaltijd salade Vis

€ 15,50

S N A C KS

met gerookte zalm, paling en

Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter en dip € 3,65

Hollandse garnaaltjes

Patat met saus naar keuze

Maaltijd Salade Vlees

€ 15,50

€ 2,85

Frikandel/kroket/kaassoufflé met saus naar keuze € 2,50

met lauwwarme biefstukreepjes, rode uit,

Broodje/kroket/kaassoufflé met saus naar keuze

€ 3,00

zongedroogde tomaat, balsamico, rode peper

Broodje frikandel met saus naar keuze

€ 3,00

en kappertjes

Gemengde snacks (12 stuks)

€ 8,25

Gemengde snacks (24 stuks)

€ 15,50

Maaltijd salade Vega
met lauwwarme geitenkaas, paprika, courget

€ 15,50

Holtkamp bitterballen (10 stuks)

en een notenmix

Alle maaltijdmenu’s worden geserveerd met frites en salades.
Catering op locatie? Vraag naar onze info!
Wij zijn bereikbaar op 071-5018273 of via info@deverguldevos.nl

€ 6,75

A L 4 0 0 J A A R EEN BEGRIP.

