
Het Raadhuis staat voor alle dingen waar we zelf heel blij  
van worden. We houden wel van contrast, we verbinden  
de oude details van het Raadhuis met nieuwe elementen  
en ook in de keuken zijn onze gerechten zowel vertrouwd  

als uitdagend.

MENU

NAGERECHTEN 
Dame blanche    
vanille ijs | slagroom | chocoladesaus | brownie  7

Tiramisu met advocaat     
lange vingers | chocolade siroop  7

Groene thee pannacotta  
mango sorbet | citroen couli  7

Kaasselectie   
4 soorten kaas van Booij kazen uit Streefkerk | 
kletzenbrood | appelstroop  12

Crème brûlèe    
met witte chocolade ijs  7

Omelette Siberienne 
vanille ijs | gebrand eiwit schuim   7

Koffie speciaal     
keuze uit koffie of thee | verschillende zoetigheden    7

KIDS

VOORGERECHT
kinder carpaccio  6.5
tomatensoep  4

HOOFDGERECHT
kibbeling  7
kleine kipsaté  9
snacks naar keuze
kroket | frikandel | kipnuggets 5

NAGERECHT 
mini dame blanche   5
hoorntje met bolletje ijs en spikkels 3
Punky beker   
Met bolletje ijs, slagroom en spikkels 
De beker mag mee naar huis!  6.5



Stel uw eigen 3 gangen menu samen voor 33 euro.

Hierbij mag u alles kiezen van de kaart.
Op sommige gerechten zit een menutoeslag, dit zijn de 

coquilles (+2) en de kaasplank (+4). 
Eet u liever á la carte of komt u met uw keuzes niet aan

 het menubedrag, dan hanteren wij de prijzen die bij 
de gerechten staan.

VOORGERECHTEN 
Soep van de chef
geïnspireerd door het seizoen 7 

Carpaccio
oude kaas | truffel mayonaise | rucola  11.5

Tomaten tartaar   
basilicum olie | ciabatta crouton | mozzarella | 
olijven  9

Ceviche van coquille (+2) 
aceto | gefrituurde kappertjes | roodlof salade | 
dille 13

Dungesneden entrecote  
zwarte knoflook mayonaise | pastinaak chips    11

Quinoa salade  
feta | bleekselderij | rode pesto dressing | 
chioggia biet    9

Duo van vis  
forel | rivierkreeft | mierikswortel | rettich  11

3 GANGEN-MENU 
HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites en mayonaise.

Raadhuis burger 
brioche bun | bacon | harissa mayonaise | 
pickle relish | kaas  17

Gnocchi  
pesto- roomsaus | oude kaas | gegrilde groenten   17.5

Kabeljauw met kruidenkorst 
groene mosterd | crème van knolselderij | 
beurre rouge | winterpeen 21.5

Biefstuk 
stroganoff saus | salami | rode ui | haricots verts  21

Kipsaté
satésaus | pittige komkommer salade |
cassave chips 18

SPECIALS
Elke maand hebben we een vis- en vleesgerecht geïnspireerd 

op het seizoen. De bediening informeert u hier graag over. 
Op deze gerechten kan een menutoeslag zitten.

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met frites en mayonaise. 

Carpaccio
oude kaas | truffel mayonaise | rucola  17

Vissalade  
forel | rivierkreeft | mierikswortel  17

Quinoa salade  
feta | rode pesto dressing | chioggia biet    15

 Vegetarisch gerecht

 Heeft u een allergie? Vertel het de bediening.


