
Kijk ook eens op onze website www.hoteldeengel.nl of www.restaurant-de-engel.nl voor  

informatie over ons hotel en onze evenementen!

Weekspecial
Kijk voor de weekspecial op de borden 

of vraag het aan onze medewerkers.

Wijn en Bier
Voor onze heerlijke wijnen en speciaalbieren  
verwijzen wij u graag naar de kaart op tafel.



Voorgerechten
Geroosterde peren met geitenkaas, gorgonzola, notenpesto en ahornsiroop (vegetarisch) • 7.50

Wijnsuggestie: Rueda Verdejo ‘Oro de Castilla’ • 4.75 per glas

Zomersalade met gegrilde courgette, parmaham, rucola, 
Parmezaanse kaascrackers en notencrumble  • 7.50

(ook vegetarisch te bestellen)
Biersuggestie: Wieckse rosé • 3.25 per fles

Drie tartaartjes van gemarineerde zalm;  
op oosterse wijze, met bietensap en met heerlijke kruiden • 8.00

Wijnsuggestie: Le Pinada Marsanne • 3.65 per glas

Rolletjes van dungesneden gebraden entrecôte gevuld met geitenkaascrème,  
groene appel en gegrilde groene asperges met balsamicostroop • 8.50

Wijnsuggestie: Rueda Verdejo ‘Oro de Castilla’ • 4.75 per glas

Heeft u een allergie? Meld het bij ons en wij zullen uw gerecht 
in samenspraak met de keuken waar nodig aanpassen!



Voorgerechten

Tapas van gepelde gamba`s bereidt in knoflookolie en Spaanse peper • 9.50
Wijnsuggestie: Casa Silva Chardonnay Sémillon • 3.75 per glas

Rundercarpaccio met pestodressing, pittenmix en verse Parmezaanse kaas • 9.75 
Wijnsuggestie: Pinot Grigio Gregoris • 4.50 per glas

Vers afgebakken breekbrood met kruidenboter, aioli en tomatentapenade • 5.00

Soep van de dag • 4.75

Franse uiensoep gegratineerd met kaas (vegetarisch) • 4.75

Tomatensoep met een scheutje room • 4.50

Kijk ook eens op onze website www.hoteldeengel.nl of www.restaurant-de-engel.nl voor  

informatie over ons hotel en onze evenementen!



hoofdgerechten
 

Lamsfilet met grove ratatouille, pestosaus en Parmezaanse kaascrackers • 22.50
Wijnsuggestie: Casa Silva Cabernet Sauvignon Carmenère • 3.75 per glas

Gegrilde runder rib-eye met friet van zoete aardappel, gegrilde bloemkool 
en een saus van pittige blauwe kaas • 18.00 

Wijnsuggestie: Rioja Vallobera Pago Malarina • 4.50 per glas

Tournedos met pepersaus en haricots verts • 24.50
Wijnsuggestie: Rosso Piceno Viabore • 4.50 per glas

BIG surf en turf burger (zalm en rundvlees) met rode ui, augurk, ravigotte saus en oude kaas 
geserveerd met friet van zoete aardappel • 18.50 

Wijnsuggestie: Mazal des Garrigues Merlot • 3.65 per glas

" Paella pannetje" met kip, mosselen en gamba's • 17.50 
Biersuggestie: Sol • 4.00 per fles

Varkensoester met parmaham, mozzarella en salie op een bedje van Italiaanse groenten 
en met een saus van gedroogde tomaat • 16.00
Wijnsuggestie: Rosso Piceno Viabore • 4.50 per glas



hoofdgerechten 
Onbeperkt gemarineerde spareribs eten • 19.00
(naar keuze pittig, zoet of smokey bbq gemarineerd) 

Wijnsuggestie: Rioja Vallobera Pago Malarina • 4.50 per glas

Saté van varkenshaas op een grote spies met huzarensalade,  
huisgemaakte atjar en kroepoek • 15.50

(kan besteld worden met frites of breekbrood met kruidenboter)  
Wijnsuggestie: Mazal des Garrigues Merlot • 3.65 per glas

Op de huid gegrilde zalmfilet met bearnaisesaus en krokante groentekoekjes • 18.00
Wijnsuggestie: Pinot Grigio Gregoris • 4.50 per glas

Hele gebakken schol met remouladesaus en een tomaat-komkommersalade • 15.50
 Wijnsuggestie: L'Esprit Bio Sauvignon Blanc • 4.50 per glas

Loempia`s gevuld met spinazie, tomaat en geitenkaas  
geserveerd met een saus van gedroogde tomaat (vegetarisch) • 14.50 

 Wijnsuggestie: L'Esprit Bio Sauvignon Blanc • 4.50 per glas

  

Kijk ook eens op onze website www.hoteldeengel.nl of www.restaurant-de-engel.nl voor  

informatie over ons hotel en onze evenementen!



kids 
Drankje • 2.50 : Sisi no bubles
  Pip organic (100% fruit, geen toegevoegde suikers)

Voorgerecht    : Tomatensoep
  Rundercarpaccio met pestodressing en verse Parmezaanse kaas
 
Hoofdgerecht :  Frites met vers fruitsalade, rauwkost, mayonaise en snack naar keuze;
  kipnuggets, warme kibbeling of frikandel                                                                                                                                 
   ➙ spareribs • +1,50
   ➙ kipsaté (150 gram) • +1,50
   ➙ hamburger (100 gram) • +1,50
 Pannenkoek naar keuze
 Pasta Bolognese

Dessert : Kinderijs met verrassing
  Pip pop ijs van 100% biologisch fruit

Hoofdgerecht • 6.50

2-gangen menu • 9.00

3-gangen menu • 11.00



dessert
Pannacotta met mango en frambozen • 8.00 

Banaan Royal in de snoeppot • 7.50

Donut gevuld met gele room en aardbeien geserveerd met toffee saus • 6.00

Aardbeien Tiramisu • 6.50

Coupe Engel; Limoen-, aardbeien- en vanille ijs met slagroom en limoncello • 6.50

 Dame blanche, vanilleroomijs met warme chocolade en slagroom • 6.50

Kinderijs met een verrassing • 3.75

Wijnsuggestie: Navarra Moscatel de Sarasate • 4.25 per glas



koffie - thee
Moretta Coffee, heerlijke espresso op een laagje Moretta 5.00
Irish Coffee (met Irish Whisky)  6.00
Kiss of Fire (met Cointreau en Kahlúa) 6.00
Dutch Coffee (met Tia Maria)  6.00
French Coffee (met Grand Marnier) 6.00
Spanish Coffee (met Licor 43)  6.00

Koffie  2.10
Espresso  2.10
Cappuccino 2.40
Koffie verkeerd  2.40
Latte Macchiato  3.25
Wiener melange  3.75

Thee (diverse smaken slow tea van Pickwick)  2.10
Verse muntthee  3.00

Kijk ook eens op onze website www.hoteldeengel.nl of www.restaurant-de-engel.nl voor  

informatie over ons hotel en onze evenementen!



dranken
Non alcoholische dranken 
Frisdranken van de tap  2.20
Frisdranken in een flesje  2.70
Appelsap  2.70
Verse jus d’orange 3.00
Dubbelfriss 2.75
Chocomel, Fristi  2.75
Tomatensap 3.00

Aperitieven
Sherry, medium, dry  3.50
Vermouth, rood of wit  3.50 
Port, rood of wit  3.50
Campari 3.50 
Pernod, Ricard 4.00

  
Binnenlands gedestilleerd  
Diverse Jenevers  2.50 
Jägermeister  2.85
Corenwijn (Bols)  3.50

Buitenlands gedestilleerd
Vodka  3.75 
Gin  3.75
Rum  3.75
Whisky (diverse) v.a  4.25
Cognac (diverse) v.a  5.00

Bieren
Heineken, tap v.a.  2.40
Alcoholvrij, flesje  2.50
Radler  3.00
Radler 0% 2.50
Palm, flesje  3.25
Duvel 4.75 

  
  
  
 


