Creatief en Smakelijk (van 12.00 tot 17.00 uur)
Appelgebak
met slagroom

2,95
3,50

Gebak van de dag
met slagroom

2,95
3,50

Brood “de Roode Leeuw” (met boter, kruidenboter en aioli)

3,80

Portie Evers bitterballen (8 stuks)

5,50

Runderbouillon

5,80

Gebonden tomatensoep met balletjes

5,80

Pompoenpuree soep met couscous (V)

6,50

Sint Jorissalade (rundvleessalade met ambachtelijk garnituur)

9,80

Visserssalade (rundvleessalade met div. vissoorten en garnituur)

11,80

Salade met paprika, noten, geitenkaas en verse kruidendressing (V)

10,75

Bladsalade met gerookte zalm en gerookte forel

12,80

Lunchsalades
met stukjes kip
met stukjes runderhaas

9,80
12,80

Plate gerechten (van 12.00 tot 21.00 uur)
Stukjes kip met champignon, ui en een sojasaus

17,80

Schnitzel gegratineerd met tomaat, ui en kaas

18,80

Biefstuk van de Ierse runderhaas met stroganoff saus

27,50

Spareribs met diverse sausjes

18,80

Gebakken zalmfilet met een kruidenkorst en een zachte botersaus

23,80

Stukjes ossenhaas met rode port saus

24,50

Gehaktbal uit eigen keuken

10,50

Maaltijd salades
met stukjes kip
met stukjes runderhaas
met gamba’s

12,80
14,80
14.80

Alle plate gerechten, met uitzondering van de salades, worden geserveerd met dagverse
groenten, gebakken aardappelen, of friet.

Hartig en Warm (van 12.00 tot 17.00 uur)
Twaalfuurtje, met ham, rosbief, kroket, ei en rundvleessalade
Platbrood met gerookte zalm en dille crème fraiche
Stokbrood gezond

9,80
12,80
7,80

Drie soorten bruschetta’s, parmaham, carpaccio en tomaattapenade 10,80
Terborgse Uitsmijter, aan u de keuze; ham, kaas of rosbief

9,80

Kwekkenboomkroketten of Evers kroketten

7,80

Uitsmijter DeRL, met ham, rosbief, fricandeau en rundvleessalade

10,80

Boerenomelet, gevuld met spek, uien, champignons en paprika

9,80

Tosti ham / kaas

3,95

Tosti Hawaï, ham, kaas en een schijf ananas

4,45

Nagerechten
Dame blanche

6,75

Appel-noten crumble met macadamia roomijs

6,75

Karamelbavarois met butterscotch saus

6,75

Sorbet “de Roode Leeuw”

7,75

Kaasplankje met kletsen brood

7,50

Koffie specialiteiten
Irish Coffee (Ierse whiskey)

6,80

French Coffee (Grand Marnier)

6,80

Spanish Coffee (Tia Maria)

6,80

Coffee 43 (Likeur 43)

6,80

D.O.M. (Benedictine)

6,80
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