MENU

3 GANGEN
WILDMENU
Heerlijk wildmenu voor €34,50
Het onderstaande 3 gangen menu is alleen per tafel te bestellen.

17.00 - 20.30

In 1818 werd dit prachtige karakteristieke pand gebouwd in
het hartje van Neer. In de nabije omgeving bevinden zich veel
fiets- en wandelroutes, waardoor het eetcafé perfect fungeert
als start- en/of eindpunt van uw route!
Sinds de zomer van 2012 runt Mathijs Joosten met veel passie
en plezier de zaak. Samen met zijn team staat hij altijd voor u
klaar!
Overdag kunt u bij ons terecht voor een hapje en een drankje
op het terras en ’s avonds zorgen we voor heerlijke diners. Er
zijn natuurlijk ook mogelijkheden om een zakelijke lunch of een
vergadering te houden in ‘t Raodhoes!
Wij wensen u een prettige voortzetting.
Met gastvrije groeten,
Mathijs Joosten en z’n team

VOORGERECHT
Trio van Wild
Toast met wildpaté, gerookte gans met cranberry en
een kopje duivenbouillon

HOOFDGERECHT
Fazant Suprême
Rozemarijnjus, wildgarnituur en frietjes

NAGERECHT
Stroopwafelijs
Met stukjes stroopwafel en karamelsaus

WARME GERECHTEN
BLT Sandwich
9,50
Met gerookte kip, kaas, gekookt ei, spekjes, tomaat, sla, komkommer, rode ui en kerrie mayonaise
Ambachtelijke ‘Hereford’ Kroketten
Twee kroketten met twee sneden brood en mosterd

8,90

Raodhoes Tejjer
Klein kopje soep, twee sneden boerenbrood, ham, kaas, gebakken ei en een ambachtelijke
‘Hereford’ kroket met mosterd

10,95

Uitsmijter
Twee sneden brood met ham, kaas, drie gebakken eieren, sla, komkommer en tomaat

9,75

Raodhoes Burger
Brioche bol met een gebakken ‘Hereford’ hamburger, truffelmayo, zoetzuur, uiencompote, sla,
tomaat, kaas, mayonaise en frietjes

12,50

Balkenbrij
Met gebakken appel, roggebrood en appelstroop

7,75

Pasteitje
12,75
Gevuld met kipragout, champignons en geserveerd met een frisse salade, mayonaise en frietjes

SOEPEN
Geserveerd met brood en kruidenboter. Keuze uit klein en groot maaltijdsoep
Soep van de Dag
Vraag naar de soep van de dag bij een van onze medewerkers

klein
groot

5,50
6,50

Tomatensoep
Vers gemaakte tomatensoep met bosui en room		

klein
groot

5,50
6,50

Tafelbrood

3,50

SALADES

LUNCH

Al onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

11.30 - 16.30

Salade Vis
Een frisse salade met gerookte zalm, drie gebakken gamba’s, kappertjes,
zeekraal en mosterd-dille dressing

13,50

Wintersalade
Een frisse salade met gerookte gans, vijgen, noten, appel en cranberrysaus

13.50

Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten

VOORGERECHTEN
Worden geserveerd met brood en kruidenboter
Soep van de Dag
5,50
Vraag naar de soep van de dag
bij een van onze medewerkers
Tomatensoep
5,50
Vers gemaakte tomatensoep met bosui en room
Tafelbrood 		
3,50
Olijfolie, kruidenboter, tapenade

Salade Pikante Kip
Gebakken pikante kip, ui,
champignons, chilisaus en tortilla’s

Salade Vis
13,50
Gerookte zalm, frisse salade, drie gebakken
gamba’s in knoflook , kappertjes, zeekraal en
een mosterd-dille dressing
Wintersalade
13,50
Gerookte gans, frisse salade, vijg, granaat
appel, noten, appel en cranberrysaus

Trio van Wild
12,75
Toast met wildpaté en krokant van peperkoek
Gerookte gans met cranberry
Kopje duivenbouillon

klein 9,00
groot 12,00

‘Hereford’ Runder Carpaccio
13,95
Carpaccio van ‘Hereford’ met oude kaas,
truffelmayonaise, pijnboompitten en rucola

HOOFDGERECHTEN

Al onze gerechten met een * worden geserveerd met verse groenten, frietjes en mayonaise
Gebakken ‘Hereford’ Biefstuk*

21,00
29,50
Met champignonroomsaus, peperroomsaus,
portjus of kruidenboter

Onze vleesgerechten van ‘Slagerij Rutten’
Schnitzel*
16,50
Met zigeuner- of champignonroomsaus		
Ambachtelijke Spareribs
18,75
Met chilimayonaise, een frisse salade en frietjes

Gebakken Wildzwijn filet
18,50
Geserveerd met een jus van rozemarijn
en wildgarnituur
Huisgemaakte Varkenssaté
15,95
Met een frisse salade, kroepoek, satésaus,
atjar, gefrituurde uitjes en frietjes
Gebakken Varkenshaas
18,50
Met champignonroomsaus, peperroomsaus,
rode-wijnsaus of kruidenboter
Raodhoes Burger
12,50
Brioche bol met een gebakken ‘Hereford’
hamburger, truffelmayo, zoetzuur, uiencompote,
sla, tomaat, kaas, mayonaise en frietjes
Wildstoof
17,80
Wildstoof van hert, ree & wildzwijn, specerijen
geserveerd met seizoensgroenten

Pasta Gamba
18,50
Heerlijke pasta met tomaten-knoflook saus,
gamba’s, bosui, spinazie en cherrytomaatjes
Vangst van de Dag
19,50
Dagelijks wisselend verse vis van onze
visleverancier uit Yerseke
Risotto
16,75
Met bospaddenstoelen, kaas en rucola

180g
360g

Surf & Turf supplement drie gamba’s + 3,40

DINER

17.00 - 21.00

Voor de Allerkleinsten
5,50
Frietjes, mayonaise en appelmoes met keuze
uit bitterballen, kroket, frikandel of kipnuggets
Spareribs
9,00
Met frietjes en mayonaise
Kommetje Pasta
4,50
Met tomatensaus

EXTRA
Frisse salade
Frietjes met mayonaise

3,50
3,50

Pasta met tomaten knoflooksaus

3,50

Al onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten

PUTJES &
PENKES

Een leuk en gezellig Limburgs concept voor iedereen,
te bestellen per tafel en vanaf 5 personen.

24,50 per persoon

U start met een keuze uit 2 huisgemaakte soepen geserveerd met brood, boter en tapenade.
Een salade pikante kip of carpaccio is eventueel ook mogelijk met een meerprijs van €4,90.
Als hoofdgerecht serveren wij verschillende gerechten waar iedereen van kan nemen.
Beleef samen de gezelligheid van Putjes & Penkes bij ‘t Raodhoes.
Vraag nadere uitleg aan een van onze medewerkers.

VANAF 5 PERSONEN
17.00 - 21.00

KEUZE
MENU
VANAF 8 PERSONEN
17.00 - 21.00

Vanaf 8 personen hanteren wij een groepskeuzemenu, u kunt zelf uw driegangen keuzemenu
samenstellen, keuze uit onderstaande gerechten voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Soep van de Dag
5,50
Vraag bij de bediening
naar de soep van de dag

In overleg kunnen een van deze
gerechten geruild worden met andere
gerechten van onze a la carte kaart

Chocolade Brownie
Met vanille-ijs en
chocoladesaus

Tomatensoep
5,50
Vers gemaakte tomatensoep
met bosui en room

Biefstuk*
180g 21,00
‘Hereford’ biefstuk met
champignonroomsaus,
peperroomsaus, rodewijnsaus of kruidenboter

Bastogne		
6,50
Heerlijk Bastogne ijs met
stukjes Bastogne koekjes
en kersen

Runder Carpaccio
9,95
Carpaccio van ‘Hereford’ met
oude kaas, truffelmayonaise,
pijnboompitten en frisse
salade
Wintersalade
13,50
Een hartige salade met
gerookte gans, vijgen,
geroosterde appel, noten en
cranberrysaus
Salade Pikante Kip
9,00
Gebakken pikante kip, ui,
champignons, chilisaus
en tortilla’s

Vangst van de Dag
19,50
Dagelijks wisselend verse
vis van onze visleverancier
uit Yerseke
Varkenssaté
15,95
Huisgemaakt met een frisse
salade, kroepoek, satésaus,
atjar, gefrituurde uitjes
en frietjes
Risotto
16,75
Met bospaddenstoelen,
kaas en rucola

NAGERECHTEN
6,90

Boeren Boeren
6,50
Vanille-ijs met boerenjongens
en advocaat

DESSERTS
Cheesecake
Van witte chocolade en Bastogne met lemoncurd en witte chocolade ijs

7,50

Chocolade Brownie
Met vanille-ijs en chocoladesaus

6,90

Bastogne
Heerlijk Bastogne ijs met stukjes Bastogne koekjes en kersen

6,50

Boeren Boeren
Vanille-ijs met boerenjongens en advocaat

6,50

Coffee Compleet
Heerlijk kopje koffie of cappuccino met een bonbon, borreltje en verse slagroom

5,75

½ Dessert
Eén bol boerenroomijs naar keuze van ‘Hoeve Willem III’ en verse slagroom

3,75

WARME DRANKEN
Koffie
Thee
Verse Muntthee
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Warme Chocomelk
IJskoffie
Hazelnoot Koffie

NAGERECHTEN

2,30
2,30
2,70
2,30
3,80
2,50
2,90
2,90
3,30
3,80
3,75

Raodhoes Koffie

4,00

Irish Coffee

7,00

French Coffee

7,00

Spanish Coffee

7,00

Italian Coffee

7,00

Latte met karamelsiroop en Slagroom
Irish whisky en Slagroom
Cointreau en Slagroom
Tia Maria en Slagroom
Disaronno en Slagroom

HEREFORDS

EUTJE ASPERGES

Vlees met een ongekende malsheid.
Dit komt door de natuurlijke marmering van
het vlees. In het vlees zitten enkelvoudige
onverzadigde vetten.

Het goud van Neerse bodem. Heerlijke
asperges die met zorg zijn gekdagt en
alleen de beste zijn goed genoeg.

SLAGERIJ RUTTEN

HOEVE WILLEM III

Al ruim 80 jaar vakmanschap waar ze trots
op zijn. De opening was in 1928 en de zaak
leeft al 4 generaties voort.

Dit roomijs is een écht streekproduct met
natuurlijke ingrediënten en verse melk die
rechtstreeks van de koe komt.

DE WAOG

REULS

Een tuinderij die al ruim 35 jaar op biologische
wijze een breed assortiment aan groenten en
akkerbouwproducten produceert.

Dagelijks verse champignons uit eigen
kwekerij. Met passie gekdagt voor een altijd
perfecte kwaliteit van iedere champignon.

BAKKERIJ CHRISTINE

FISH XL

Een ‘Echte Bakker’ in hart en nieren die het
ambachte met liefde uitvoert. Ambachtelijk
gebakken met echte en eerlijke producten.

Gelegen aan de Oosterschelde in Yerseke
en bekend om de Zeeuwse mossel- en
oestercultuur. Een garantie op verse vis.

LINDEBOOM BIER

BRANDERIJ PEEZE

Een merk dat al 145 jaar bestaat. Lindeboom
is het bier van Hier. Van Limburg, van Neer
en van iedereen die van het bier geniet.

Al sinds 1879 een branderij met een hoge
kwaliteit koffie. De bonen die gebruikt worden
dragen het Max Havelaar keurmerk.

*verkrijgbaar in het seizoen

POELIER HENDRIKS
Al ruim 50 jaar specialist in wild & gevogelte.
Dagelijks vers door aanvoer van kuiken, Frans
gevogelte of rechtstreeks van de jager.

REGIONAAL
Bij Eetcafé ’t Raodhoes werken wij voornamelijk met duurzame, regionale
en biologisch verantwoorde producten. Bijna alle producten komen dan
ook uit onze eigen regio.

