
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 70 Apfelstrudel met vanillesaus 
 71 Stracciatella ijs 
 72 Vanille-ijs met warme kersen 
 73 Nougat parfait met caramelsaus 
 74 Crème brûlée 
 75 Bastogne parfait 
 76 Chocolade brownie 
 77 Hangop met rood fruit 
 78 Citroensorbetijs   
 79 Dagspecialiteit (dessert) 

  

Desserts 
 10   Vitello tonato (kalfsrosbief met 

een tonijncrème) 

 11 Clubsandwich van beenham met kruidenkaas 
 12 Garnalencocktail 
 13 Carpaccio van ossenhaas met pestosaus, 

kaas en nootjes 

 14   Salade met strochampignons, gedroogde 
tomaat, feta en walnoot  

 15   Parelcouscous met geitenkaas, abrikoos,  
 pitjes, tomaatjes en een basilicumdressing     

 16 Spiesje van ham en meloen 
 17 Wrap met kip en pestosaus 
 18  Dag specialiteit (koud) 

 19 Gemarineerde zalmtataar met avocado  
 20 Salade met gerookte kip, feta, spekjes, 

nootjes en een knoflookdressing      

 21 Sashimi van zalm met wakame en wasabi    
 22 Gegratineerd geitenkaasje met honing- 

dressing saus op een bedje van sla  

   

Koude gerechtjes 

 60 Frietjes 
 61 Edamame boontjes (sojabonen) 
 62 Koolsalade 
 63 Mac & Cheese  

 

Bijgerechtjes 

 01 Dagsoep   
 02 Italiaanse tomatensoep ( k a n  o o k )   
 03 Truffelsoep   

Soepjes 

 30 Toast met ui en champignons  

 31   Kastanjechampignons in knoflook- 
kruidensaus  

 32 Rolletje kipgehakt omwikkeld met spek 
 33  Ravioli met aubergine en 

tomatensaus  

 34 Garnalenkroketjes 
 35 Gelakt buikspek 
 36 Gebakken zalmfilet met 

Hollandaise-pestosaus 

 37 Kabeljauwfilet met een sojasaus  
 38 Gebakken calamaris met 

een      remouladesausje 

 39 Garnalen ‘Annette’ 
 40 Garnalen ‘French garlic’ 
 41 Javaanse kipsaté met         nasi-

goreng 

 42 Oosters gekruide kipkluifjes 
 43 Pasteitjes met kalfsragout 
 44 Kaas kroketje  

 45 Schnitzeltje gegratineerd met 
ui, champignons, tomaat, ui en 
kaas   

 46 Gemarineerde spare-ribbetjes  
 47 Varkenshaasmedaillon 

met   champignonsaus 

 48 Spaghetti Bolognese   
 49 Dagspecialiteit (warm)  
 50 Albondigas: Gehaktballetjes 

in    pomodorisaus 

 51 Pitabroodje met gyros 
 52 Ossenhaaspuntjes in rode wijnsaus  

 53 Rendang kroketjes 

 54 Cheeseburgertje 
 

Warme gerechtjes   

 55 Ebi garnalen in panko met 
chilisaus 

 56 Biefstukje met pepersaus 

 57 Falafel met tzatziki en pita  

U kunt onze Tapas & Bites tot 21:30 uur onbeperkt 
proeven. Per ronde kiest u 2 gerechtjes per persoon 
en eventueel een bijgerechtje (60 t/m 63).  
 
 
 

RESERVEREN: 0418 - 631557 / 06 – 10107467 | Contact: info@restaurantdeengel.nl | www.restaurantdeengel.nl | Nieuwstraat 3A 5331 BA Kerkdriel  
 

@eeterijdeengel 

€ 32,95 
€ 8,95 
€ 16,95 
 
 

Volwassenen:  
Kinderen:  4 t/m 7 jaar: 
   8 t/m 12 jaar: 
    
 Deel uw favoriete gerechtjes, tag ons én volg De 
Engel op social media! 

mailto:info@restaurantdeengel.nl

