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MenukaartMenukaart

Voor allergeneninformatie kunt u zich 
wenden tot de  medewerkers van 
Treurenburg. (Prijs)wijzigingen, 

(tijdelijk) niet voorradig voorbehouden.
tedvanv l i e t .n l



Voorgerechten
  
Carpaccio      €  9,50
Flinterdun gesneden carpaccio met Parmezaan en 
pijnboompitten,  op een bedje van sla met 
een fi jne pestodressing.

Garnalencocktail     €  6,75
Cocktail van garnalen met salade en romige cocktailsaus.

Scampi’s uit de wok     €  8,95
In kruiden gewokte scampi’s met een 
vleugje knofl ook en chilipeper.

Broodmandje van de Treur    €  4,25
Diverse soorten vers afgebakken broodjes met 
huisgemaakte dips. (per persoon)

Tomatensoep      €  4,95
Verse tomatensoep met balletjes en vermicelli.

Kippensoep      €  4,50
Rijk gevuld met kip, verse prei en vermicelli.

Groentesoep      €  4,50
Verse groentesoep met balletjes en vermicelli.

Hoofdgerechten
  
Cordon Bleu      €  18,25

Karbonade      €  18,25

Schnitzel      €  18,25

Varkenshaas       €  19,75

Halve Haan      €  17,25

Kipsaté      €  14,50

Varkenshaassaté     €  17,95

Botermalse Kogelbiefstuk    €  18,95

Biefstukpuntjes in huisgemaakte woksaus  €  18,95
Met ui, paprika en champignons.

Keuze uit frites, gebakken aardappels of aardappelkroketjes.

Groente naar keuze:     
Salade, rauwe witlof, 
witlof ham/kaas, 
boontjes
of bloemkool. 



Hoofdgerechten
  
Hete Kip van de Treur     €  14,95
Heerlijk malse kip met ui, paprika en champignons,
afgemaakt met onze heerlijke huisgemaakte dressing.

Heerlijk gekruide Gyrosreepjes    €  14,95
Met ui, paprika , champignons en chilisaus.

Shoarma      €  15,75

Kipfi let       €  15,75

Keuze uit frites, gebakken aardappels of aardappelkroketjes.

Groente naar keuze:     
Salade, rauwe witlof, witlof ham/kaas, boontjes of bloemkool. 

Bami of nasi met kipsaté    €  14,95

Bami of nasi met haassaté    €  18,95

Huisgemaakte Lasagne    €  15,75

  
Spareribs      €  16,95

T-Bone        €  29,95

Rib-Eye      €  19,95

Eisbein      €  16,50

Keuze uit frites, gebakken aardappels of aardappelkroketjes.

Groente naar keuze:     
Salade, rauwe witlof, witlof ham/kaas, boontjes of bloemkool.

Hoofdgerechten



Visgerechten
  
Zalm       €  17,95

Sliptong      €  17,95

Scholfi let      €  17,95

Keuze uit frites, gebakken aardappels of aardappelkroketjes.

Groente naar keuze:     
Salade, rauwe witlof, witlof ham/kaas, boontjes of bloemkool. 

Maaltijdsalades
  
Maaltijdsalade Carpaccio    €  13,50
Rijkelijk gevulde salade met botermalse carpaccio.

Maaltijdsalade Kip     €  13,50
Luxe salade met heerlijk gekruide stukjes kipfi let.

Maaltijdsalade Scampi’s    €  13,50
Heerlijke salade met scampi’s, tomaat en cocktailsaus.

Maaltijdsalade Niçoise    €  13,50
Mix salade gevuld met gedroogde tomaat, olijfolie, ansjovis, 
peper en basilicumdressing.

Broodmandje van de Treur    €    4,25
Diverse soorten vers afgebakken broodjes, 
geserveerd met huisgemaakte dips.
(per persoon)
geserveerd met huisgemaakte dips.
(per persoon)



Voor de kinderen
(tot 12 jaar)

  
Verse Tomatensoep     €  3,25
Verse tomatensoep met balletjes, vermicelli en stokbrood.

Pannenkoek      €  4,00
Met stroop of poedersuiker.

Kids Menu      €  6,50
Keuze uit: frikandel, kroket of kipnuggets. 
Geserveerd met frites en appelmoes.
Met een leuke verrassing!

Spareribs      €  9,75
Spareribs 
geserveerd
met frites 
en appelmoes. 

Kinderijsje      €   2,25
In een leuke 
meeneembeker en een 
leuke surprise.

Spareribs      €  9,75

Kinderijsje      €   2,25

meeneembeker en een 

Garnituren en sauzen
Supplement groente     €   2,50

Strogano� saus     €   2,50

Pepersaus      €   2,50

Champignonsaus     €   2,50

Gebakken ui en/of champignons   €   2,50

Appelmoes      €   1,75

Mayonaise      €   0,75

Ketchup      €   0,75

Currysaus      €   0,75

Mosterd      €   0,75

Huisgemaakte knofl ooksaus    €   1,50

Chilisaus      €   1,50



Dessertkaart
  
Sorbet       €   3,75
Vanille-ijs met vruchtjes, aardbeiensaus en slagroom.

Dame Blanche      €   3,75
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom.

Pêche Melba      €   3,75
Vanille-ijs met perzik, caramelsaus en slagroom.

Appelpunt met slagroom    €   3,75

Kinderijsje      €   2,25
In een leuke meeneembeker en een surprise.

Vla met slagroom     €   2,75Vla met slagroom     €   2,75

Graag tot ziens bij Treurenburg!
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