
GEACHTE GAST 
 

Voor u ligt de kaart van ons restaurant. 
De prijs van ons drie gangen keuzemenu bedraagt € 19,75. 

Alle gerechten waar een sterretje* voor staat, vallen onder dit menu. 
Deze gerechten kunnen echter ook los besteld worden. Helaas kunnen wij u  

niet al onze gerechten voor zo’n mooie prijs aanbieden, vandaar dat er buiten  
het menu om ook specialiteiten op onze kaart staan.  

Dit maakt ons aanbod breed en gevarieerd. 
 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkostsalade en friet. 
Mocht u extra willen bestellen, dan kan dit voor € 2,50 per supplement. 

Verse groenten zijn ook verkrijgbaar voor dit bedrag. 
 

Iets te vieren aan tafel ? Wij serveren graag een verassingsplateau met vuurwerk en  
persoonlijke tekst.( € 2,50 extra en graag aan het begin van uw diner aangeven) 

 
Heeft u een voedselallergie of intolerantie ? meld dit bij ons dan kunnen wij er rekening mee 
houden. U kunt op verzoek onze pannenkoeken ook gluten- en lactose vrij bestellen. 

Hier rekenen wij € 1,50 voor per pannenkoek voor (kinderpannenkoeken € 1,00). 
 

Heeft u iets te vieren of wilt u een vergadering organiseren? 
Wij hebben een gezellige zaal die plaats kan 

bieden tot 80 personen. Vraag gerust naar onze brochure. 
Ook voor een persoonlijke condoleance hebben wij diverse mogelijkheden. 

Uiteraard passen wij graag onze openingstijden voor u aan! 
 

Wij hopen dat onze kaart u bevalt en wij u hiermee een leuk menu voor 
een leuke prijs aanbieden. 

 

Als u op de hoogte wilt blijven van ons wisselende € 16,50 menu (van oktober t/m maart) 
 like ons dan op facebook.  

Inlogcode Wifi; 0355771210. 
 

Wij wensen u een prettige avond en een smakelijk diner toe. 
Graag tot ziens bij Restaurant de Rading! 

 
Met vriendelijke groet, 

Ernst en Patricia Siksma. 
 
  U kunt de wijnkaart vinden op de fles die bij u op tafel staat. Helaas accepteren wij geen     

creditcards. Wel kunt u hier pinnen. 
Apart afrekenen is bij ons niet mogelijk, dit kost ons te veel tijd. Wij vragen hiervoor uw begrip. 



 

   RADING € 19,75  KEUZEMENU 

 

 

MENU VOORGERECHTEN 

 
 *Lichtpittige garnalenkroketjes met een knoflookdipsaus.   €  6.00 
 
 
 *Wijngaardslakken, geserveerd op traditionele wijze;    €  6,00 
   gesmoord in kruidenboter en uitjes, gegratineerd met kaas. 
 
 
 *Pastei gevuld met huisgemaakte ragout van diverse     €  6,00 
   soorten wild, prei, ui en champignons. 
 
   
 *Pakketje van kippendijen in bacon met een saus van mosterd en  €  6,00 
   rozemarijn.   
 
 

*Lichtgebonden tomatensoep van pommodorie tomaten.    €  4,75 ** 
 
 

 *Franse uiensoep met een kaascrouton.       €  4,75** 
 
 
 * Dagsoep, een wisselende maar altijd lekkere soep.     €  4,75 
  Vraag ernaar bij uw serveerster/ober als u niet verrast wilt worden. 
        
   
 

De gerechten gemarkeerd met ** zijn vegetarisch  
of kunnen op verzoek vegetarisch geserveerd worden.  

     
 

 



MENU HOOFDGERECHTEN 

 

 *Super malse spareribs, mildzoet gemarineerd  geserveerd met knoflook-   €  14,75 
      en cocktailsaus.( + € 1,00  op de menuprijs) 
 
 *Zalmfilet met verse ratatouille van ui, tomaat, courgette,     € 15,75 

aubergine, paprika en knoflook. (+ € 2,00  op de menuprijs) 
 
  *Huisgemaakte vegetarische burger van kikkererwten, rode bietjes en   €  13,75** 

   ras el hanout gegarneerd met oude kaas rucola, rode ui en tzatziki  
   op een biologisch wit sesambroodje.  

    
 *Runder biefstuk van diamanthaas met een Stroganoffsaus.    €  13,75 
 

*Heerlijke royale kipsaté van kipfilet met pindasaus en een garnituur van  €  13,75 
    atjar, kroepoek  en Indische uitjes. 
 
 *Gepaneerde varkens schnitzel van de lende met een roomsaus van   €  13,75  
   champignons en kruiden. 
      
 * Stoofschotel van diverse soorten wild  gestoofd in een Bourgondische saus  €  13,75 

   met wortel, ui,  prei, knoflook, spek, champignons en kruidkoek op een bodempje  
             van aardappelpuree.                              
     

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkostsalade en friet. 
Extra: Rauwkost, friet of verse groenten    €   2,50 

MENU NAGERECHTEN 

  
*Vanilleroomijs met slagroom.          €   4,95 

  
*Chocolate fudge met cookie dough naar eigen recept met      €   4,95 
  vanilleroomijs en slagroom    

  

*Lekkere combinatie van pistache-ijs,         €  4,95 
           slagroom en geroosterde zoete amandelschaafsel 
  

*Panna cotta met slagroom, stroopwafelkruim en coulis van aardbeien/banaan.   €  4,95  
 

*Koffie naar keuze met bonbons en andere lekkernijen.                €  2,95 
   
     Extra te bestellen:  Warme chocoladesaus.      €  0,75 
     Advocaat.         €  1,50 
 



 
 

SPECIALITEITENKAART 

 
         BUITEN HET  € 19,75 MENU OM 
 

       VOORGERECHTEN 

 
 

 

 Geitenkaas uit de oven omwikkeld met spek, gezoet met  honing  €  7,50** 
 en appel. 
 
 
 Vers gesneden Carpaccio van rauwe ossenhaas met een garnituur  €  8,50 
 van rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, kappertjes  
 en pesto.  
 
  
 Hapjes plateau : gefrituurde uiringen in bierbeslag, chickenwings,   €   8,50 
 aioli,  serranoham en knoflookolijfjes.  
         - Ook leuk om te delen of bij de borrel. 

 
 
 

De gerechten gemarkeerd met **  zijn vegetarisch  
of kunnen op verzoek vegetarisch geserveerd worden.  

 
    
 
 
 

 
 



 
  HOOFDGERECHTEN 

 
 

 U.S.A. Steak 185 gram malse steak  van Black Angus rund  €  17,95 

 met naar keuze, peperroomsaus of kruidenboter. 
  
 

 U.S.A. Steak 300 gram; malse steak van Black Angus rund voor  €  24,50 

 de echte vleeseter, met naar keuze, peperroomsaus of kruidenboter.  
 
 
 Huisgemaakte quiche van spinazie, champignons, geitenkaas  €  16,50   ** 
 en zongedroogde tomaatjes, geserveerd met een kleine salade.     
         Dit gerecht kost wat meer tijd om te bereiden.  

 

 
 Twee hertenbiefstukjes  met een lichtgebonden jus van    €  19,00 
 appelstroop en kruidkoek. 
 
 
 Een klassieker; kalfslever met gebakken spek ,ui en appel.  €  16,00 
  
 
  

 Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met  
 rauwkostsalade en friet.  
  

   Extra: Rauwkost, friet en groenten    €  2,50 
    
 

 
Al ons vlees komt van Slagerij  Bonne Viande, een ambachtelijke slager 

die duurzaamheid en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. 
 

 



 
   NAGERECHTEN 

 
 

 
 New York baked cheesecake naar origineel recept,    €  6,50 
 met fris bosbessen sorbetijs en slagroom. 

 
 Sorbetijs van bosbessen met geroosterde pecannoten   €  6,50 
 en slagroom. 
  
 Huisgemaakte brownie van fair- trade pure chocolade met  €  6,50 
 vanilleroomijs en slagroom. (echt het proberen waard) 
 
   
  

 

                   COFFEES 

  
 

 Irish coffee          €   5,90 
 Ierse whisky, bruine suiker, koffie en slagroom. 
 
 Brasil coffee          €   5,90 
 Tia Maria, Grand Marnier, bruine suiker, koffie en slagroom. 
 
 French coffee          €   5,90 
 Grand Marnier, bruine suiker, koffie en slagroom. 
   
 D.O.M. coffee          €   5,90 
 D.O.M. Bénédictine, bruine suiker, koffie en slagroom. 
 

 
 



 
 

KINDERKAART 

Alle onderstaande gerechten serveren wij speciaal voor onze gasten tot en met 12 jaar. 

VOORGERECHT 

Een kopje tomatensoep.          €  2,50 

HOOFDGERECHTEN 
 

      Flint Stone menu; spare-ribs, friet, appelmoes en mayonaise.     €  8,50 

     Dino menu; kroket, friet, appelmoes en mayonaise.       €  6,70 
 

Donald menu; kipfilet bites (100 % kipfilet),  friet,         €  6,70 
      appelmoes en mayonaise. 

 
          Pinokkio menu; frikandel, friet, appelmoes en mayonaise.  €  6,70 

 
      Bordje friet.             €  3,50 

KINDERPANNENKOEKEN 

 

Kinderpannenkoek met appel.       €  5,50 
 

Kinderpannenkoek met spek.       €  5,50 
 

Kinderpannenkoek met rozijnen.       €  5,50 
      

Kinderpannenkoek naturel.        €  5,00 
 

Kinderpannenkoek met vruchtenhagel,      €  5,50 
            chocoladehagel, chocoladevlokken of jam. 

] 

NAGERECHT 

Voor onze kleine gasten een kinderijsje met slagroom en een lolly.  €  2,20 


