
Afhaalmenu 
Voor; 
 
*Salade met gepaneerde gebakken garnalen, gemengde sla, rode ui,    €  6,20 
  mais, paprika, kappertjes en pittenmix op smaak gemaakt  met sinaasappeldressing. 
 
*Lichtgebonden tomatensoep van pomodori tomaten.      €  4,75   
 
*Vers gesneden Carpaccio van rauwe ossenhaas met een garnituur   €  8,50 
 van rucola, pittenmix, Parmezaanse kaas, kappertjes en pesto. 
 

Alle voorgerechten serveren wij met stokbrood en kruidenboter 
 

Hoofd; 
 

*Super malse spareribs, mild-zoet gemarineerd  geserveerd met     €  14,75 
  knoflook-  en cocktailsaus.  
     
*Heerlijke royale kipsaté van kippendij met pindasaus, atjar,       €  13,75 
 kroepoek en Indische uitjes.  
 
*Owens Big Burger: royale burger van Wijdemeren rund met gesmolten cheddar, €  13,75 
 bacon en gebakken ui. op een brioche. 
 Geserveerd met sla, tomaat, komkommer en cocktailsaus. 
 
*Gepaneerde varkensschnitzel van de lende gegratineerd met ham,   €  13,75 
  kaas, ananas, en Toscaanse kruiden. 
 
*Zalmfilet uit de oven onder een heerlijk laagje kruidenroomkaas.   €  15,75 
 
*Super zachte ossenhaas tournedos, 200 gram naar keuze     €  18,50 
  geserveerd met pepersaus of kruidenboter.  
 

Alle hoofdgerechten serveren wij met friet, mayo en rauwkost salade.    
 

Pannenkoeken; 
 
*Calzone de Rading; dichtgevouwen pannenkoek gevuld met    €  13,00 
  kipshoarma en kaas geserveerd met knoflooksaus.  
  
*Pannenkoek naturel          €  6,50 
 
*Pannenkoek met appel en kaneel        €  7,75 
  
*Pannenkoek met kaas         €  7,75 
 
*Pannenkoek met spek         €  7,75 



 
 
 
 
*Pannenkoek  met appel, rozijn en kaneel       €  9,00 
 
*Pannenkoek met spek en kaas        €  9,00 
 
*Pannenkoek met spek en appel        €  9,00 
 
*Pannenkoek met ham en kaas        €  9,00 
 
*Pannenkoek met kaas en ananas         €  9,00 
 
*Pannenkoek met ham, kaas, ananas       €  10,25 
 
*Pannenkoek met spek, kaas en champignons      €  10,25 
 
*Kindermenu, kroket, frikandel of kipnuggets met friet, appelmoes en mayo   €  6,50   
 

Na; 
 
Huisgemaakte brownie van fair-trade pure chocolade.     €  3,50 
  
New York style Cheesecake uit eigen keuken geserveerd     €  3,50 
met karamel saus. 
 

*Fles huiswijn; sauvignon, chardonnay of shiraz     €  12,00 
 
*Voor diverse vega mogelijkheden kunt u ons het beste even bellen. 

 
 
 
 

U kan bestellen via restaurantderading@gmail.com graag o.v.v. de gewenste gerechten, uw 
naam, telefoonnummer en het tijdstip van afhalen. 

 
Of bel 035-5771210 van 15.00 tot 20.00 uur kunt u uw bestelling doorgeven. 

 

Wij zijn open voor afhalen van woensdag tot en met zondag van 17.00 tot 20.30. 

mailto:restaurantderading@gmail.com

