
Kijk ook eens op onze website 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 & Bier
Kijk voor onze wijnen achter in deze kaart en voor  

onze speciaalbieren verwijzen wij u graag naar de kaart op tafel.



Voorgerechten

Licht gerookte runderlende met piccalilly mayonaise en huisgemaakte aardappelsalade • 11.50

Wijnsuggestie: Mazal des Garrigues Chardonnay • 3.75 per glas 

Salade van schorseneren, pompoen, artisjok met  

een kroket van kikkererwten en curry-mayonaise (vegetarisch) • 8.00

Wijnsuggestie: Sauvignon Blanc L’Esprit Bio • 4.75 per glas

Salade van knolselderij met maiskip van de grill en paprika-mayonaise • 10.50

Wijnsuggestie: Pinot Grigio ‘Gregoris’ • 4.50 per glas

Huisgerookte zalm op klassieke wijze met kappertjes, sjalot,  

peterselie en crème fraîche geserveerd met toast • 12.50

Wijnsuggestie: Pinot Grigio ‘Gregoris’ • 4.50 per glas 

Heeft u een allergie? Meld het bij ons en wij zullen uw gerecht 

in samenspraak met de keuken waar nodig aanpassen! 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.



Voorgerechten

Tataki tonijn met wakame, wasabimayonaise, gember en soja-gel • 13.00

Wijnsuggestie: Casa Silva Viognier • 5.00 per glas

Rundercarpaccio met aceto balsamico-saus, Parmezaanse kaas,  

olijfolie extra vergine, rucola en geroosterde tuinboontjes • 10.00 

Wijnsuggestie: Pinot Grigio ‘Gregoris’ • 4.50 per glas  

Vers afgebakken breekbrood met kruidenboter, aioli en tomatentapenade • 5.00

Gebonden tomatensoep met een scheutje room • 4.75 

Franse uiensoep gegratineerd met kaas (vegetarisch) • 5.00 

Soep van de dag • 5.00

Kijk ook eens op onze website www.restaurant-de-engel.nl voor informatie over ons hotel en onze evenementen!



Hoofdgerechten

Duo steak van de grill, peper- en bistro-steak met Café de Paris  

en hasselback-aardappel • 19.00

Wijnsuggestie: Mazal des Garrigues Merlot  • 3.75 per glas 

Chateau Briand (500 gram, per 2 personen te bestellen) met bearnaise-saus,  

haricots verts met spek omwikkeld en aardappel rozet. • 24.75 p.p.

Wijnsuggestie: Casa Silva Cabernet Sauvignon/Carmenère  • 4.50 per glas 

 

Eendenborstfilet met rode biet, citroenrisotto en mango chutney-saus • 21.50 

Wijnsuggestie: Rosso Piceno 'Viabore' • 4.50 per glas

Varkenshaas met cognac-roomsaus, artisjokhart,  

pompoencrème en aardappelpoffertjes • 18.50

Wijnsuggestie: Mazal des Garrigues Merlot  • 3.75 per glas

 

Burger 'De Engel', met 220 gram Angus rundvlees, bacon, tomaat en mozarella  

geserveerd op briochebrood  

(kan ook als vegetarisch gerecht) • 16.50

Wijnsuggestie: Rosso Piceno 'Viabore' • 4.50 per glas

Onbeperkt gemarineerde spareribs eten • 19.75

(naar keuze pittig, zoet of smokey bbq gemarineerd) 

Wijnsuggestie: Alicante Mo Monastrell • 4.50 per glas



Hoofdgerechten 

Saté van varkenshaas of kip met huzarensalade,  

huisgemaakte atjar en kroepoek • 16.50

(kan besteld worden met frites of breekbrood met kruidenboter)  

Bier suggestie: Affligem blond • 4.25 per fles 

Sliptongen (3 stuks) met gewokte witte kool, amandel,  

pommes dauphine en beurre blanc • 22.50

Wijnsuggestie: Mazal des Garrigues Chardonnay  • 3.75 per glas

Zalmforelfilets uit de oven met gestoofde venkel,  

paprika-mascarpone en hasselback-aardappel • 19.50 

 Wijnsuggestie: Pinot Grigio 'Gregoris' • 4.50 per glas

Strudel van gegrilde groenten met brie, truffel en pestosaus (vegetarisch) • 14.50 

Wijnsuggestie: Alicante Mo Monastrell • 4.50 per glas 

Kruidenrisotto met groene asperges, groenten-tempura  

en curry-kappertjessaus (vegetarisch) • 15.00

Wijnsuggestie: Sauvignon Blanc L’Esprit Bio • 4.75 per glas

  

Kijk ook eens op onze website www.restaurant-de-engel.nl voor informatie over ons hotel en onze evenementen!



Kids 

Drankje • 2.50 : • Sisi no bubles

  • Ranja framboos

Voorgerecht    : • Gebonden tomatensoep met een scheutje room

  • Rundercarpaccio met aceto balsamico-saus, parmezaanse kaas,  

     olijfolie extra vergine en geroosterde tuinboontjes 

 

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

  

Hoofdgerecht • 6.50

2-gangen menu • 9.00

3-gangen menu • 11.00



Dessert

Wijnsuggestie: Navarra Moscatel de Sarasate • 4.25 per glas

Wentelteefjes van suikerbrood met boerenjongens-ijs en slagroom • 7.75 

Citrus cheesecake met mandarijnen-sorbetijs en mandarijnengelei • 7.75

Pure chocolademousse, pure chocoladeschotsen,  

chocolade ijs en bosvruchtencompote • 7.50

Huisgemaakte Tiramisu parfait met kaneelroom en baileys saus • 8.00

 Coupe ‘De Engel’: kaneel-, vanille- en boerenjongens-ijs  

met een scheutje boerenjongens • 7.75

‘Dôme blanche’: vanilleroomijs, witte chocolade met warme chocolade en slagroom • 7.75

Kaasplank met diverse buitenlandse kazen en vijgenbrood • 9.75 
Wijnsuggestie: LBV port, Quinta de la Rosa • 4.50 per glas

Kinderijs met een verrassing • 3.75



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  2.30

Espresso  2.30

Cappuccino 2.65

Koffie verkeerd  2.65

Latte Macchiato  3.50

Wiener melange  4.00

Thee (diverse smaken slow tea van Pickwick)  2.20

Verse muntthee  3.25

Kijk ook eens op onze website www.restaurant-de-engel.nl voor informatie over ons hotel en onze evenementen!



Dranken

Frisdranken/sapjes 

Frisdranken van de tap  2.30

Frisdranken in een flesje v.a.  2.80

Appelsap  2.75

Verse jus d’orange 3.25

Dubbelfriss 2.90

Chocomel, Fristi  2.90

Tomatensap 3.25

Aperitieven
Sherry, medium, dry  3.75

Vermouth, rood of wit  3.75 

Port, rood of wit  3.75

Campari 3.75 

Pernod, Ricard 4.00

Diverse likeuren v.a. 4.00

Amaretto Disaronno, Tia Maria, Baileys

Licor 43, Grand Marnier, Cointreau

Binnenlands gedistilleerd  

Diverse Jenevers  2.60 

Jägermeister  3.50

Corenwijn (Bols)  3.50

Buitenlands gedistilleerd
Vodka, Gin, Rum v.a.  4.00 

Whisky (diverse) v.a.  4.25

Cognac (diverse) v.a . 5.00

Bier
Heineken, tap v.a.  2.50

Alcoholvrij, flesje  2.50

Voor onze speciaalbieren 

verwijzen wij u graag naar 

de kaart op tafel.



Open wijnen

Wit glas / fles

Mazal des Garrigues Chardonnay  3.75 / 18.75 
IGP Pays d’Oc, Languedoc, Frankrijk 
Plezierige chardonnay met een licht botertje en iets  
citrus, aangenaam.

Casa Silva Viognier 5.00 / 25.00 
Colchagua Valley, Chili  
Lekker aromatisch; sinaasappel, abrikoos,  
mandarijn, grapefruit. Deze wijn heeft een lichte  
tinteling en frisse zuren.

Pinot Grigio ‘Gregoris’ 4.50 / 22.50 
IGT delle Venezie, Giovanni Fattori, Veneto, Italië
Licht kruidig van karakter, plezierig droog en goed te 
combineren. Populair druivenras.

Sauvignon Blanc L’Esprit Bio 4.75 / 22.50 
Languedoc, Frankrijk - Frisdroog - stuivend sauvignon 
blanc - zuiver en bio - toegankelijk
 

Sonnenherbst 3.75 / 18.75
Duitsland (zoet) - Smaakvolle, zacht zoete wijn met fris-
fruit op de afdronk. 

Dessertwijn 

Navarra Moscatel de Sarasate 4.25 
Bodegas Corellanas, Corella, Spanje 
Zoete dessertwijn met intense aroma’s van rijp 
muskaatfruit. Fris en vol op de afdronk.
 

Rose glas / fles

Mazal des Garrigues Shiraz 3.75 / 18.75
IGP Pays d’Oc, Languedoc, Frankrijk - Diepe roze kleur 
met en een bouquet van rood fruit. Maar ook een milde 
syrah-kruidigheid. Plezierig fris met een klein zoetje. 
 

Casa Silva Cabernet Sauvignon  4.50 / 22.50 
Colchagua Valley, Chili 
Een elegante, frisse en fruitige rosé. Deze droge rosé is 
perfect in balans en heeft een volle afdronk.

Rood 

Mazal des Garrigues Merlot 3.75 / 18.75
IGP Pays d’Oc, Languedoc, Frankrijk - Een verfijnd  
bouquet van donker fruit. Zachte, romige smaak met veel 
structuur, voldoende vulling met een plezierige afdronk.

CS Cabernet Sauvignon/Carmenère  4.50 / 22.50
Colchagua Valley, Chili - Een volle, sappige wijn met een 
lange afdronk. Rijk en harmonieus van smaak.
  

Rosso Piceno ‘Viabore’ 4.50 / 22.50 
Giavanni Carminucci, Marche, Italië  
Blend van sangiovese en montepulcianodruiven. Sappige, 
licht kruidige Italiaanse wijn van de oostkust van Italië.

Alicante Mo Monastrell 4.50 / 22.50 
D.O. Alicante, Alicante, Levant, Spanje
Vurig, mooi gestoofd fruit, vol en toch fijn drinkbaar.

Deze mooie selectie wijnen kunt u 
ook per glas bestellen!



Speciale selectie wijnen

Wit

Rueda Verdejo ‘Oro de Castilla’ fles 25.00
Bodegas Hnos. del Villar, Castilla y León, Spanje
Fruitige, stuivende neus. Extractrijke smaak met tonen 
van anijs en kruiden. Rijp fruit is mooi verweven in de 
structuur van deze kenmerkende Verdejo-wijn. 

Chablis fles 29.50
Domaine Hamelin, Bourgogne, Frankrijk 
Traditionele chardonnay van kalkrijke bodem.  
Zuiver, breed van smaak en heerlijk bij vis. 

Mousserend  

Prosecco di Valdobbiadene  “Extra Dry” fles 22.50
Azienda Agricola Drusian, Veneto, Italië             
Zachte, licht zoete smaak met een milde mousse, leven-
dig, heerlijk fris met impressies van appel en een aange-
name romigheid.  
 

Champagne Delote Brut fles 52.50
Delot Père et Fils, Côtes de Bar, Frankrijk
Zeer fraaie en frisse Champagne, schoon van smaak  
en met een fijne mousse, gemaakt van uitsluitend  
Pinot Noir. 

Rood

Thorn-Clarke Terra Barossa Shiraz fles 27.50 
South Australia, Australië - Volle, lekker stevige shiraz 
met prima houtondersteuning. Mooi spicy van smaak 
met tonen van zwarte peper en veel rood fruit. 

Bourgogne Pinot Noir fles 29.50
Domaine Chanzy, Côte de Beaune, Frankrijk
Elegante pinot noir, licht houtgelagerd, soepel, verfijnd 
kersenfruit en een zachte afdronk.

 

Kijk ook eens op onze website www.restaurant-de-engel.nl voor informatie over ons hotel en onze evenementen!


