
  Adres: Op de bos 6 - 6088 NA / Roggel / E-mail: contact@dennenoordroggel.nl / Telefoon: 0475 - 49 12 84

Soepen, keuze uit:
* Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep

&

Bospaddenstoelensoep

&

Aspergesoep (Seizoen)

Hoofdgerechten, keuze uit:
* Geserveerd met passend groentegarnituur & frites

Zalmfilet met verse bieslook en Hollandaise saus

&

Kogelbiefstuk met pepersaus

Nagerechten, keuze uit:

Coupe Seizoen

&

 Speciaalkoffie (French Coffee, Irish Coffee etc.) met bonbons

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.

Vegetarier? Of mochten er eventuele speciale wensen zijn 
voor aanpassingen, dan is dit enkel mogelijk in overleg.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om uiterlijk 1 week 
voor aanvang uw keuze door te geven?

Menuprijs
€ 25,- p.p.

    (Incl. btw) 



  Adres: Op de bos 6 - 6088 NA / Roggel / E-mail: contact@dennenoordroggel.nl / Telefoon: 0475 - 49 12 84

Voorgerechten, keuze uit:
* Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep
&

Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
&

Kipcocktail met ananas en perzik

Hoofdgerechten, keuze uit:
* Geserveerd met passend groentegarnituur & frites

Varkenshaas met saus naar keuze
&

 Entrecote met kruidenboter - of - saus naar keuze
& 

Zalmfilet op de huid gebakken met een wittewijnsaus
&

Scampispiesjes met een oosterse ketjap saus

(Sauzen: Champignonroom – Pepersaus - Rode wijnsaus – 
Stroganoffsaus – Zigeunersaus - Jägersaus)

Nagerechten, keuze uit:

Grand dessert
&

Koffie Deluxe, huislikeurtje, bonbons en plateau van lekkernijen

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.
 

Vegetarier? Of mochten er eventuele speciale wensen zijn 
voor aanpassingen, dan is dit enkel mogelijk in overleg.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om uiterlijk 1 week 
voor aanvang uw keuze door te geven?

Menuprijs
€ 30,- p.p.

    (Incl. btw) 



  Adres: Op de bos 6 - 6088 NA / Roggel / E-mail: contact@dennenoordroggel.nl / Telefoon: 0475 - 49 12 84

Voorgerechten, keuze uit:
* Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Vitello Tonnato 
&

Vissalade met zalm, forel, garnaaltjes en limoenmayonaisse
&

Bouillabaisse, Provençaalse vissoep

Hoofdgerechten, keuze uit:
* Geserveerd met passend groentegarnituur & frites

Entrecote met saus naar keuze
&

Kabeljauw
& 

Kalfs Rib-eye

 (Sauzen: Champignonroom – Pepersaus - Rode wijnsaus – 
Stroganoffsaus – Zigeunersaus - Jägersaus)

Nagerechten, keuze uit:

Panna Cotta bosvruchten of sinaasappel
&

Chocolademousse
&

Kaasplankje met luxe kaassoorten en brood

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.

Vegetarier? Of mochten er eventuele speciale wensen zijn 
voor aanpassingen, dan is dit enkel mogelijk in overleg.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om uiterlijk 1 week 
voor aanvang uw keuze door te geven?

Menuprijs
€ 35,- p.p.

    (Incl. btw) 


