
 

(Prijs)wijzigingen, (tijdelijk) niet voorradig voorbehouden. 
 

Chauffeurscafé-Restaurant Treurenburg – Treurenburg 1 – 5221 CD ’s-Hertogenbosch 
073-6311277 – www.treurenburg.com – info@treurenburg.com 

 

DINERKAART 

 

SOEPEN 

• Tomatensoep          €4,95 

• Kippensoep          €4,50 

• Groentesoep          €4,50 

• Soep van het moment DAGRPIJS 

 

VOORGERECHTEN 

• Stokbroodje met kruidenboter       €3,75 

• Salade met lauwwarme geitenkaas       €8,95 

• Carpaccio met basilicumdressing, oude kaas, spekjes, pittenmix en rode ui €9,95 

• Warme gamba’s in knoflookolie met brood om te “soppen”   €8,95 

 

HOOFDGERECHTEN 

• Kogelbiefstuk          €18,95 

• Varkenshaas          €18,95 

• Shoarma          €16,25 

• Schnitzel          €18,95 

• Eisbein  zacht gegaarde varkensschenkel      €18,25 

• Kipsaté          €14,95 

• Varkenshaassaté         €18,95 

• Hete kip          €14,95 

• Kipgyros          €14,95 

• Biefstukpuntjes met ketjap-woksaus      €19,95 

• Gamba’s in chili-roomsaus        €18,95 

• Runder rib-eye 300 gram        €22,95 

• Spare ribs 600 gram         €17,50 

 

BOVENSTAANDE HOOFDGERECHTE MET KEUZE UIT; 

Friet, gebakken aardappels of aardappelkroketjes. Met mayonaise 

EN KEUZE UIT; 

Gemengde salade, Rauwe witlofsalade, Huzarensalade, Witlof ham/kaas, Appelmoes           

of Groenten van het moment 

 



 

(Prijs)wijzigingen, (tijdelijk) niet voorradig voorbehouden. 
 

Chauffeurscafé-Restaurant Treurenburg – Treurenburg 1 – 5221 CD ’s-Hertogenbosch 
073-6311277 – www.treurenburg.com – info@treurenburg.com 

 

 

HOOFDGERECHTEN 

 

• Lasagne met brood om te “soppen”       €14,95 

• Bami met kipsaté         €14,95 

• Nasi met kipsaté         €14,95 

• Bami met varkenshaassaté        €18,95 

• Nasi met varkenshaassaté        €18,95 

  

HOOFGERECHT VAN HET MOMENT 

Wisselend hoofdgerecht, met bijpassende garnituren DAGRPIJS 

 

MAALTIJDSALADES 

• Grote salade met pikante kip        €13,50 

• Gebakken gamba’s op een frisse gemengde salade     €14,50 

• Carpaccio met basilicumdressing, oude kaas, spekjes, pittenmix en rode ui €14,95 

 

EXTRA’S EN SAUZEN 

• Friet, gebakken aardappels of aardappelkroketjes. Met mayonaise  €2,95 

• Divers groentegarnituur        €2,95 

• Mayonaise, mosterd, ketchup of curry      €0,50 

• Knoflooksaus, chilisaus of BBQ saus       €1,00 

• Pepersaus, champignonsaus, satésaus of zigeunersaus    €2,00 

 

KINDERMENU’S 

Geserveerd met friet, appelmoes en mayonaise 

• Frikandel, kipnuggets, kroket, bitterballen, spare ribs of 1 stokje kipsaté   vanaf €4,00 

• Poffertjes 12 stuks         €4,00 

 

NAGERECHTEN 

• Vla met slagroom         €2,75 

• Dame Blanche          €4,25 

• Hazelnootijs met caramelsaus       €4,75 

• Nagerecht van het moment DAGPRIJS 


