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Voorgerechten 

Duo van garnaal Hollandse - en jumbogarnalen op een 

bedje van sla 
€ 8,75 

Gebakken champignons geserveerd in een bakje van 

bladerdeeg 
€ 7,75 

Pittige kipsalade geserveerd met sla, ananas, ei en 

zoetzure saus 
€ 7,75 

Rundercarpaccio carpaccio van runderrookvlees, met 

honing/mosterddressing, pijnboompitten, 

parmezaanse kaas en croutons 

€ 8,50 

Tomaat/mozzarella gratin uit de oven, met pesto en 

croutons 
€ 6,75 

Soepen 

Champignonsoep € 4,95 

Kippensoep met vermicelli € 4,50 

Mosterdsoep met met groninger worst € 4,95 

Tomatensoep met huisgemaakte balletjes en 

vermicelli 
€ 4,50 

  



Vleesgerechten 

Biefstuk Pepersaus hollandse biefstuk geserveerd met 

pepersaus 
€ 18,75 

Emslanderschnitzel met gebakken ui, champignons, 

paprika, gegratineerd met kaas 
€ 15,95 

Kip cordon blue kipfilet, gevuld met ham en kaas € 13,95 

Varkenshaas met champignonroomsaus € 16,95 

Wienerschnitzel € 13,95 

Visgerechten 

Gebakken scholfilet geserveerd met mosterdsaus € 15,95 

Gegrilde visspies spies van kabeljauw en zalm, 

geserveerd met hollandaise saus 
€ 16,95 

Roodbaarsfilet met tomaat, pesto en gerookte ham € 16,50 

  



Specialiteiten 

Menu 1 

Tomatensoep geserveerd met stokbrood en 

kruidenboter 

Gegrilde varkenshaas met honing/thijmsaus, waarbij 

gebakken aardappelen, friet, 2 warme groenten en 

rauwkost 

Weckpotje kersen 

€ 17,95 

Menu 2 

Champinonsoep, geserveerd met stokbrood en 

kruidenboter 

Gehaktbal Speciaal (met gebakken champignons ui en 

paprika), waarbij gebakken aardappelen, friet, 2 

warme groenten en rauwkost 

Tricolore ijs 

€ 15,95 

Westerwoldse vleesschotel 

sate van de haas, reepjes schnitzel met gebakken 

champignons en ui, gekruid rundvlees met 

kruidenboter, v.a. 2 personen 

€ 19,95 

Vegetarische gerechten 

Gebakken champignons met gebakken vruchten, in 

een bakje van bladerdeeg 
€ 9,95 

Spinazie quiche quiche van spinazie met knoflook, 

mozzarella en croutons 
€ 10,95 



Voor de kinderen 

Frikandel geserveerd met frietjes, mayonaise en 

appelmoes 
€ 4,50 

Hamburger geserveerd met frietjes, mayonaise en 

appelmoes 
€ 4,75 

Kipnuggets 5 st., geserveerd met frietjes, mayonaise 

en appelmoes 
€ 4,50 

Kroket geserveerd met frietjes, mayonaise en 

appelmoes 
€ 4,50 

Vissticks 5 st., geserveerd met frietjes, mayonaise en 

appelmoes 
€ 5,50 

IJskaart 

*voor de kids* knetterijsje 2 bolletje vanille ijs met 

knetter spikkels en slagroom 
€ 3,50 

Coupe aardbei vanille roomijs met verse aardbeien, 

aardbeisaus en slagroom 
€ 5,95 

Dame Blanche vanilleroomijs met warme 

chocoladesaus en slagroom 
€ 4,75 

Sorbet Vanille-/aardbeienroomijs met vruchten, saus 

en slagroom 
€ 4,75 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partycentrum Rendering 

Schoolstraat 8 

9541 CK  Vlagtwedde 

T: +31 (0) 599 - 312 500 

E: info@partycentrum-rendering.nl 

I: www.partycentrum-rendering.nl 


