A la carte menu voor Thuys
Wij koken met dagverse producten en houden niet van voedselverspilling.
Bestellen kan daarom het beste t/m elke donderdag, ophalen kan op vrijdag, zaterdag
of zondag tussen 16:00 en 18:00 uur aan de Raalterstraat 66 (locatie restaurant).
Toch spontaan trek? Bel ons op 0572 - 39 58 84 dan bespreken we met je de
mogelijkheden, afhankelijk van onze voorraad.
•
•
•
•
•
•

Maak je keuze uit het menu en vul in. Dit kan zowel digitaal via onze website
als op papier. Tip: voor een echt diner zet je diverse verschillende gerechten op
tafel om te delen!
Je kunt je bestelling inleveren via de email: maak een foto of scan, of mail het
digitale formulier van de website naar: reserveren@restauranthetbuitenhuys.nl
Je krijgt via email een bevestiging.
Haal je bestelling op aan de Raalterstraat 66, de locatie van ons restaurant.
Bezorgen kan ook: binnen Heino is dit kosteloos en tot een straal van 10 km
rondom Heino zijn de bezorgkosten € 5,-. Van 10-20 km rondom Heino € 10,-.
Afrekenen kan bij het ophalen of bezorgen, contant of met pin.
Heb je vragen of speciale wensen? Bel ons op 0572 - 39 58 84 of stuur een
mail naar: reserveren@restauranthetbuitenhuys.nl

A la carte menu voor Thuys
Aantal

Gerecht

Prijs

Pre diner | hapjes om mee te beginnen
Broodzak | verschillende dips | boter

€9

Charcuterie | dungesneden vlees en worsten

€ 12

Olijven | gemixt

€4

Crostini | rilette

€ 12

Voorgerechten | ook om te delen
Carpaccio | citroen | parmezaan | salade

€ 13

Zalm | ponzu | wasabi | koolrabi

€ 12

Parelcouscous | zolderpek | burrata (ook vegetarisch mogelijk)

€ 12

Zeebaars | radijs | komkommer | zure room

€ 12

Soep | opwarmen in een pan en daarna garnituur toevoegen
Schorseneren | limoen | zure room

€7

Asperge | groene kruiden

€7

Hoofdgerechten | om nog even op te warmen in de oven
Zalm | spaghetti | spinazie

€ 18

Spareribs | lente ui | rode peper

€ 15

Entrecote | jus | aardpeer

€ 18

Sukade | langzaam gegaard | paddestoelen

€ 17

Kwartel | soja | gegrilde groenten | jus

€ 17

Lasagne | paddenstoelen | rookkaas

€ 15

Garnituren | als aanvulling bij de gerechten
Gebakken kriel | groene kruiden 		

€5

Botersla | citrus-vinaigrette

€4

Ongebakken verse friet | 2 personen

€6

Dessert | heerlijk nagenieten
IJs van schapenmelk | peer

€4

IJs van schapenmelk | Galia meloen

€4

Petit Gâteau witte chocolade en karamel

€4

Petit Gâtesu pure chocolade en karamel

€4

Bubbels & wijn | om het diner compleet te maken
Cava | Dominio de La Vega Cava Idilicum

€ 12,50

Witte wijn | Mare Nostrum | Picpoul de Pinet

€ 12,50

Witte wijn | Darnet Reserve | Chardonnay / Viognier

€ 15,50

Rode wijn | Gran Trio Rosso | Malvasia Nero / Primitivo

€ 12,50

Rode wijn | Valle Reale Rosso ‘’Passi Reali’’ | Montepulciano

€ 15,50

Naam:
Telefoon:

Email:

Ophalen tussen
16:00 en 18:00 uur op

vrijdag

zaterdag

zondag

Datum:

Bezorgen tussen
16:00 en 18:00 uur op

vrijdag

zaterdag

zondag

Datum:

Adres:
Opmerkingen:

Bestellen kan t/m elke donderdag. Mail dit formulier naar:
reserveren@restauranthetbuitenhuys.nl

