GEACHTE GAST
Voor u ligt de kaart van ons restaurant.
De prijs van ons drie gangen keuzemenu bedraagt € 23,95
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 iets extra willen bestellen, dan kan dit voor € 3,00 per supplement.
Wij hopen dat onze kaart u bevalt en wij u hiermee een leuk menu voor
een leuke prijs aanbieden.
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!
Bij elk gerecht willen we u de gelegenheid bieden om er
een lekkere wijn bij te drinken. Daarom hebben wij een kleine, maar
bijzondere wijnkaart voor u samengesteld.
Het leuke is dat we deze wijnen ook per karaf serveren.
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.
wifi code; 0355771210.

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.

23,95 RADING MENU
MENU VOORGERECHTEN

* Mosselen zonder schelp gegaard in een romige saus met kerrie,
rode peper, knoflook en uitjes gegratineerd met kaas.

€ 7,00

*Wijngaardslakken geserveerd op traditionele wijze;
gesmoord in kruidenboter en uitjes, gegratineerd met kaas.

€ 7,00

*Tortillachips met paprika, rode ui en gratin van chilisaus en kaas
uit de oven geserveerd met een licht pittige salsasaus.

€ 7,00

*Caesarsalade; salade van Romanasla, gekookt ei, croutons, kappertjes € 7,00
en krokant gebakken kip met een dressing van ansjovis,
kaas en knoflook.
*Lichtgebonden tomatensoep van pomodori tomaten.

€ 6,50

*Franse uiensoep met een kaascrouton.

€ 6,50

*Dagsoep, een wisselende maar altijd lekkere soep.
Vraag ernaar bij uw serveerster/ober als u niet verrast wilt worden.

€ 6,50

*Plankje stokbrood met roomboter en huisgemaakte kruidenboter.

€ 4,00

Alle voorgerechten serveren wij met stokbrood en kruidenboter,
De gerechten gemarkeerd met een
zijn vegetarisch
of kunnen op verzoek vegetarisch geserveerd worden.

MENU HOOFDGERECHTEN

*Super malse spareribs, mild-zoet gemarineerd geserveerd met knoflooken cocktailsaus.( + € 1,00 op de menuprijs )

€ 16,75

*Zalmfilet uit de oven onder een heerlijk laagje kruidenroomkaas.
( + € 2,00 op de menuprijs )

€ 17,75

*Owens Big Burger: royale burger van het Wijdemeren rund op een brioche
met gesmolten cheddar, bacon en gebakken ui.
Geserveerd met cocktailsaus en een garnituur van sla, tomaat en komkommer.

€ 15,75

*Huisgemaakte vegetarische burger van kikkererwten, rode biet en ras el
Hanout gegarneerd met oude kaas. Geserveerd met rucola, rode ui en
een licht pittige salsasaus op een licht zoete brioche.

€ 15,75

*Rump steak: grain-fed biefstuk van de lende met een romige pepersaus.

€ 15,75

*Heerlijke royale kipsaté van kippendij met pindasaus,
atjar, kroepoek en Indische uitjes.

€ 15,75

*Gepaneerde varkensschnitzel van de lende met gebakken ui, champignons
en spek.

€ 15,75

MENU NAGERECHTEN
*Vanille-ijs met slagroom.

€ 5,75

*Aardbeienijs met slagroom en mini marshmallows.

€ 5,75

*Griekse yoghurt met walnoten en honing.

€ 5,75

*Panna cotta: Italiaans vanille room dessert met een coulis van aardbei en
banaan geserveerd met slagroom en stroopwafelkruim.

€ 5,75

*Koffie of thee compleet: koffie of thee met bonbons en andere lekkernijen.

€ 4,25

Extra te bestellen; chocoladesaus € 1,00 of advocaat € 1,50.

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkostsalade en friet
Mocht u iets extra willen bestellen dan kan dit voor € 3,00 per supplement.

SPECIALITEITENKAART
BUITEN HET € 23,95 MENU OM
VOORGERECHTEN

Geitenkaas uit de oven omwikkeld met spek en
gezoet met honing en appel.

€ 9,50

Vers gesneden carpaccio van rauwe ossenhaas met een garnituur
van rucola, pittenmix, Parmezaanse kaas, kappertjes
en pesto.

€ 9,75

Alle voorgerechten serveren wij met stokbrood en kruidenboter.

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

HOOFDGERECHTEN

U.S.A. Steak 300 gram; licht geaderde zeer smaakvolle steak
van Black Angus rundvlees met naar keuze
kruidenboter of gepofte knoflookjus.

€ 26,00

Super zachte ossenhaas tournedos, 200 gram naar keuze
geserveerd met pepersaus of kruidenboter.

€ 21,50

Huisgemaakte quiche van spinazie, champignons, geitenkaas
en zongedroogde tomaatjes, geserveerd met een kleine salade.

€ 17,50

Dit gerecht kost wat meer tijd om te bereiden.

Een klassieker; biologisch Be kalfslever van de Veluwe
met gebakken spek ,ui en appel.

€ 17,00

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkostsalade en friet
Mocht u iets extra willen bestellen, dan kan dit voor € 3,00 per supplement.

NAGERECHTEN

Sorbetijs van mango met pure chocolade sticks en slagroom.

€ 7,00

Huisgemaakte brownie van fair-trade pure chocolade met
vanilleroomijs en slagroom. (echt het proberen waard)

€ 7,25

New York style Cheesecake uit eigen keuken geserveerd
met karamel saus, stracciatella ijs en slagroom.

€ 7,00

COFFEES
Irish coffee
Ierse whisky, bruine suiker, koffie en slagroom.

€ 7,75

Brasil coffee
Tia Maria, Grand Marnier, bruine suiker, koffie en slagroom.

€ 7,75

French coffee
Grand Marnier, bruine suiker, koffie en slagroom.

€ 7,75

D.O.M. coffee
D.O.M. Bénédictine, bruine suiker, koffie en slagroom.

€ 7,75

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

VOORGERECHT
Een kopje tomatensoep.

€ 3,00

HOOFDGERECHTEN
Flint Stone menu; spare-ribs, friet, appelmoes en mayonaise.

€ 8,50

Dino menu; kroket, friet, appelmoes en mayonaise.

€ 6 ,70

Donald menu; gepaneerde kipfilet bites (100 % kipfilet), friet,
appelmoes en mayonaise.

€ 6,70

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,
chocoladehagel, chocoladevlokken of jam.

€ 5,50

NAGERECHT
Voor onze kleine gasten een kinderijsje met slagroom en een lolly. € 3,00

