DINNER & DESSERTS
Pasta gamba

Pasta Funghi
(vegetarisch)

14.50

14.50

Gebakken champignons tagliatelle – knoﬂook – romige
paddenstoelensaus – rucola

3 bolletjes vanille ijs met
slagroom, chocolade krokantje
en warme chocoladesaus

Manege dessert

7.50

Ice Coﬀee

7.00

Sorbet

7.50

Appeltaart / Apple pie

3.95

ﬂinke toef slagroom
met een kop koﬃe
met een kop cappuccino

5.10
5.30

Hindernis van brownie met
chocoladebalken gecombineerd
met vanille en chocolade mouse

Vanille ijs met koﬃe en een toef
slagroom

IJscoupe met vers fruit, vanille ijs
en slagroom

KINDER MENU /
CHILDREN MENU
Klein soepje naar
keuze

3.75

Snack spies / Snack
spear

6.50

Oma’s pannenkoek /
Granny’s pancake

5.95

Fish and chips

6.95

Broodje frikandel of
kroket

3.50

Kindertosti

2.75

Mini pizza

7.00

7.00

Huisgemaakte appeltaart met een
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Tagliatelle -rucola –
huisgemaakte bolognesesaus –
Parmezaanse kaas

Dame blanche
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Pasta bolognese

DESSERTS

D

Tagliatelle – gamba’s in knoﬂook
kruiden olie – zoete punt paprika
– rucola

16.50
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PASTA’S

DE DRIE REEËN

3 reeën dessert

Wisselend nagerecht uit ons 3
reeën menu

Keuze uit een spies met frikandel
kipnuggets of bitterballen met
frietjes en mayonaise

Een pannenkoek die je zelf mag
bestrooien met poedersuiker of
stroop

Spies met kibbeling, frietjes en
ravigotesaus

Ham-kaas-ketchup

Twee kleine versies van de
welbekende traditionele pizza
Margherita
Al onze kleine gasten krijgen een
verrassing

Allergie? Laat het ons even weten.
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Allergens? Please let us know.
Dinerbonnen zijn verkrijgbaar aan de bar
Dinner Vouchers are available at the bar

Grand Café Restaurant de Drie Reeën | Reeweg 3 | 5721 PD Asten |
www.dedriereeen.nl | 0493-695684

LUNCH & MORE
BROODJES / TOAST

LUNCH
Klassieke uitsmijter /
Eggs Sunny side up
classic

7.75

Uitsmijter de Drie
Reeën / Eggs Sunny
side up de Drie Reeën

10.50

Carpaccio – tomatentapenade –
pijnboompitjes – Parmezaanse
kaas – truﬀelmayonaise

Kip / Chicken
9.50

Goudse kaas – achterham –
gekookt ei – tomaat – komkommer
– Brabantse rauwkost –
pijnboompitjes - cocktailsaus
7.50

5.75

Tomatensoep /
Tomatosoup

5.50

Champignonsoep /
Mushroomsoup

5.50

Bosui – bieslook – room

Bosui – bieslook

Seizoenssoep /
Soup of the season

2 sneden oerbrood ruim belegd
en gebakken in de koekenpan.
Geserveerd met frisse rauwkost
salade

Wisselende soep uit ons 3 reeën
menu
5.75
8.50
8.00

SALADE / SALAD

Geserveerd met brood en
kruidenboter

HOOFDGERECHTEN
/ DINNER

Kip / Chicken

Saté / Chicken saté

14.95

Diamanthaas /
Chuck tender

19.50

Tournedos

27.50

Schnitzel / Pork
schnitzel

14.95

Vis duo / Fish duet of
cod and salmon

19.50

Groente burrito /
vegetable wrap

14.50

Varkenshaas
medaillons / Pork
Medallions

17.50

Kiphaasjes – zoetzure wortel
en witte kool – pijnboompitjes –
sinaasappel – truﬀelmayonaise –
appel - tomaten crumble
Klein – Small
Groot – Large

Gemarineerde kipspies
geserveerd met satésaus, atjar,
kroepoek en tomaten crumble
10.50
13.50

200 gram diamanthaas
geserveerd met verse groenten
en saus naar keuze
champignonroomsaus –
peperjus – stroganoﬀsaus –
kruidenboter

Geitenkaas / Goat
cheese

Geitenkaas op toast - honing –
spek – frambozen jam walnoten – sinaasappel –
balsamicodressing tomaten crumble
Klein – small
Groot – large

11.00
14.00

Vissalade / Fish salad

Geserveerd met brood en
kruidenboter

OERTOSTI’S

Honing - bacon - walnoten paprika

8.50

SOEPEN / SOUPS

8.50
Rund burger – oerbrood – kaas –
ui – tomaat – Brabantse rauwkost sweet peper saus
Met friet
10.50
Bacon meerprijs
1.50

Geitenkaas –

11.75

9.00

Broodje Hamburger

kruidenkaas – cocktailsaus

11.75

STARTERS EN SALADES

2 Sneden oerbrood –
2 Noordzeegarnalen kroketten –
cocktailsaus

Gerookte zalm –

Broodplankje / Bread
Board

11.25

Wit en bruin oerbrood
met kruidenboter, aioli en
tomatentapenade

2 Sneden oerbrood –
2 ambachtelijke
rundvleeskroketten – mosterd en
mayonaise

Ham – kaas – ketchup

Gebakken kip – chilisaus – spekjes
– bosui – sesamzaadjes

Gezond / Healthy

Kopje tomatensoep – oerbrood
met ham & kaas en salade –
oerbrood met een bourgondische
kroket

Garnalen kroketten /
Shrimp croquettes

Zalm / Salmon

Gerookte zalm – kruidenroomkaas
– rode ui – cocktailsaus

Oerbrood – 3 gebakken eieren –
Goudse kaas – achterham –
gebakken ui, spek & champignons

Bourgondische
kroketten /
Burgundian croquettes

Keuze uit wit of bruin oerbrood of
een rustique witte of meergranen
pistolet

Carpaccio

Oerbrood – 3 gebakken eieren –
Goudse kaas – achterham

De Drie Reeën lunch /
Complete lunch

DINNER & MORE

Gerookte zalm – garnalen –
kruidige gamba’s – sinaasappel –
appel – mosterd dille dressing rode ui - tomaten crumble
Klein – small
Groot – large

13.50
16.50

Carpaccio salade

Carpaccio – pijnboompitjes –
Parmezaanse kaas –
truﬀelmayonaise – sinaasappel tomaten crumble
Klein – small
Groot – large

13.50
16.50

CARPACCIO

Rundercarpaccio

Dungesneden ossenhaas
– truﬀelmayonaise –
pijnboompitjes – Parmezaanse
kaas - frisse salade

Zalmcarpaccio /
smoked salmon
carpaccio

10.95

11.95

Gerookte zalm – kruidenroomkaas –
rode ui – frisse salade
Al onze hoofdgerechten worden standaard
geserveerd met friet en mayonaise indien u
liever pasta heeft is dit ook mogelijk.
Tegen een meerprijs van 1.50
aardappelkroketjes ipv friet. Aardappelkroketjes
extra 3,Salade 1.50
Bij het bestellen van een voor- én hoofdgerecht
wordt ook een broodmandje geserveerd.

200 gram runder tournedos
geserveerd met verse groente en
saus naar keuze
champignonroomsaus –
peperjus – stroganoﬀsaus –
kruidenboter

Traditionele varkens schnitzel
geserveerd met verse
groenten en saus naar keuze
champignonroomsaus –
peperjus – stroganoﬀsaus –
naturel

Kabeljauw en zalm ﬁlet
geserveerd met verse groenten
en saus naar keuze dillesaus –
tomatensaus

Wrap gevuld met geroerbakte
groenten gegratineerd met kaas,
geserveerd met tomatensaus
Meerprijs kip 2,50

2 medaillons van 100 gram
Geserveerd met verse
groenten en saus naar keuze
champignonroomsaus –
peperjus – stroganoﬀsaus –
naturel

