Wij heten u van Harte Welkom bij partycentrum “ Het Witte
Paard 2.0 “
Gelegen in het groene hart van de achterhoek is dit de perfecte
locatie voor een rustpunt na een fijne wandeling of lange reis. Om
gewoon even bij te kletsen onder het genot van een kopje koffie
of een lekker broodje.
In onze Brasserie is het heerlijk vertoeven met een heerlijke
maaltijd, laat u verrassen!
Ook verzorgen we met veel plezier uw (Huwelijks)-feest,
bedrijfsfeest, jubileum, of verjaardag.
Compleet met drankjes en hapjes, koud-en warmbuffetten,
diners, Geldersche koffietafels. Bijna alles is mogelijk. Alles
verzorgt vanuit eigen keuken.
Ook is het Witte Paard 2.0 een prima locatie voor het houden van
vergaderingen en meetings.

We beschikken over diverse sfeervolle zalen voor gezelschappen
van 10 tot 350 personen.
Allen voorzien van airco en er is een mindervalidentoilet
aanwezig
U kunt vrijblijvend de mogelijkheden met
ons bespreken en er ligt een informatie
folder met prijzen en arrangementen voor
u klaar.
Wij wensen u een prettig verblijf,
met gastvrije groet,
Norbert Rosendaal & José Waenink
en medewerkers

De lekkerste belegde broodjes op zacht broodje
of Vers gebakken broodje naar keuze ( meerprijs 1,00)

Kaas
Ham
Oude kaas
Rosbief
Rauwe ham
Salami
Kipfilet

2,75
2,75
3,00
3,25
3,25
3,10
2,75

Brie
Brie met honing
Rosbief met gekookt ei
en cocktailsaus

3,25
3,50
4,25

Gerookte zalm, roomkaas, kappertjes en limoendressing
Rundercarpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitjes en oude kaas

6,50
7,50

Tonijnsalade, rode ui, komkommer en ei
Roerei met bacon
Gezond, met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en rode ui

7,25
5,25
6,75

Club sandwich & tosti's
Tosti met ham en kaas
Tosti met ham, kaas en ananas
Tosti provenciale met ham, kaas, tomaat en kruiden

€ 3,50
€ 3,80
€ 4,25

New York Club sandwich met gegrilde kip, bacon, tomaat, ei en kaas

€ 8,75

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten. Heeft u een allergie
of speciale dieetwensen, meld het ons.

WiFi: het witte paard 2.0
Wachtwoord: paard2.0

Lunchgerechten
Soep v/d chef, een lekker verrassende soep, vraag ons even
Mandje brood met kruidenboter 2 personen

€ 4,50
€ 5,00

Uitsmijters met bruin of wit brood
Ham of kaas
Rosbief
"het Witte Paard " met kaas, vleeswaren en bol salade

€ 6,50
€ 7,50
€ 8,75

Specialiteiten
Ingewikkelde zalm,

€ 6,75

wrap met zalm, roomkaas, sla, kappertjes en een frisse limoendressing

€ 8,50

Broodje " de Ruif" ,
broodje boordevol beleg, huisgemaakte salade, cocktailsaus en een eitje

12-uurtje (mag ook later),
brood met ham, kaas, gebakken eitje, kroket en een bol huisgemaakte salade

€ 8,75

Beefburger van het Black Angus rund
200 gram puur vlees op een krokante bol met frisse sla, augurk, ui
en ketchup of curry
€ 9,00

met frites

€ 11,50

Twee vleeskroketten met sneetjes brood
Bal gehakt met sneetjes brood

met frites
met frites

€ 9,00
€ 9,00

Heeft u weinig tijd? Laat ons dit dan even weten.

€ 6,50
€ 6,50

Pannenkoeken ambachtelijk bereid
Geserveerd met stroop en poedersuiker

1 Naturel
6,50
2 Appel
7,25
3 Ananas
7,25
4 Gember
7,25
4 Kaas
7,50
5 Ham
7,50
5 Rozijnen
7,25
6 Kruidenkaas
8,00
7 Champignons
7,50
8 Spek
8,00
9 Boerenjongens
7,50
10 Spek- appel
8,75
11 Spek- appel- kaas
9,25
12 Ham en kaas
8,25
13 Appel- ananas
7,75
14 Appel- rozijnen
7,75
15 Appel- gember
7,75
16 Kruidenkaas- tomaat- ui
9,25
17 Appel- ijs en slagroom
10,75
18 Appel- ananas -rozijnen
8,50
19 Boerenjongens- ijs- slagroom
10,75
20 Ham- kaas- tomaat en ui
9,50
21 Kaas- spek- honing
10,25
22 Champignon- bosui- spek- kaas 10,25
23 Kaas- Champignon- paprika
9,75
U kunt ook zelf samenstellen.
Alle ingrediënten per soort € 1,00 extra

============================
Pannenkoekmenu:

* Soep van de dag
* Pannenkoek met één ingrediënt
* IJs of koffie € 12,50
============================

Om mee te beginnen
Mandje brood met kruidenboter ( 2 personen)

5,00

Voorgerechten
Soep v/d chef een lekker verrassende soep, vraag ons even

4,50

Rundercarpaccio met pijnboompitjes, oude kaas en truffelmayonaise

8,50

Rauwe gedroogde ham met meloen

7,50

Hoofdgerechten (worden geserveerd met frites, mayonaise en rauwkost)
Vlees

* Spareribs

14,50

langzaam gegaard en lekker mals, zoet of een tikje pikant

* Kipsaté

13,50

van kippendijen in pindasaus, geserveerd met kroepoek

* Schnitzel naturel of met saus

14,50

jachtsaus, salsasaus, pindasaus of champignonroomsaus

* Schnitzel Hawaï

14,50

met gesmolten kaas en plak ananas

* Biefstuk
200 gram met gebakken champignon of pepersaus

15,50

* Varkenshaaspuntjes

14,50

met champignonroomsaus

* Oerhammetje
met een zacht pittige honingmosterd saus

14,50

Vis

14,50

* Zalmmoot
met een zachte Hollandaise saus

15,00

* Vispannetje
vangst van de dag assortiment

Vegetarisch
* Veggie wrap

12,50

* Loempia

10,50

* Schnitzel vega

11,50

met saus

12,50

Extra's
* Gebakken aardappelen

3,00

met spek en uitjes 2 personen

* Warme groenten 2 personen

3,00

Onze jonge gasten tot 12 jaar
word geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes

* Alle balletjes op 'n stokje

5,00

kleine gehaktballetjes

* Snack pret

5,00

keuze uit kipnugets, kroket of frikandel

* Vieze vingers
klein portie spareribs zoet of tikje pikant

8,00

IJs en anders lekkers voor na of tussendoor

Vruchtensorbet

5,25

3 smaken roomijs met cocktailvruchten, aardbeiensaus en slagroom

Twents höfke

5,75

Romig vanille-ijs met boerenjongens, een scheutje advocaat en slagroom

Kinderijs

3,50

2 smaken roomijs met vruchtjes, aardbeiensaus en slagroom

Honingtaart

6,00

honingtaart met een topping van walnoot-crunch,
vanilleroomijs en slagroom

Irish Coffee met Jameson Whiskey

5,75

Italian Coffee met Amaretto

5,75

Spanish Coffee met Tia Maria

5,75

Baileys Coffee met Baileys

5,75

Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Espresso
Latte machiato
Chociatto
Warme chocomel
Portie slagroom

€
€
€
€
€
€
€
€

2,10
2,30
2,30
2,10
3,00
2,50
2,40
0,50

Fris & sap
Frisdranken
Melk, karnemelk
Chocomel, fristi
Cola light, rivella
Vruchtensappen
Dubbel friss
Lipton ice

€
€
€
€
€
€
€

2,10
2,10
2,30
2,10
2,30
2,30
2,30

Lekkers voor bij de koffie
Appelgebak
€ 2,50
Tjechische honingtaart
€ 3,00
Zelhemse brok (glutenvrij) € 3,00

High Tea
Onze drank en spijsarrangementen,
leuk om te doen of cadeau te geven!
Vraag er naar!
Let op:minimaal één dag vooraf
reserveren. Vanaf 2 personen

Bieren van de tap
Krombacher 0.2 cl
Krombacher 0.5 cl
Maisels weizen 0.3 cl
Maisels weizen 0,5 cl
La Chouffe 0,25 cl

€
€
€
€
€

2,10
4,50
3,50
5,25
3,50

Op fles
Veltins radler 0.0 of 2.0
€ 2,85
Veltins malt 0.0
€ 2,50
Kasteelbier
€ 4,25
Vraag de bediening voor het
wisselend assortiment
Alcoholische dranken
Wijn wit/ rood/ rosé
Wijn per fles 0,7 cl
Likeuren
Jenevers
Bacardi, Malibu, gin
Jack Daniels, Glanfarclas
Mix dranken
+
Jagermeister
Apfelcorn
Borrelsnacks
Schaaltje knabbels
Portie bitterballen (10)
Portie mix (10)
Borrelplank 2 personen

€ 3,50
€15,00
€ 4,00
€ 2,10
€ 3,50
€ 4,50
€ 2,00
€ 2,30
€ 2,75

€ 2,75
€ 5,00
€ 6,00
€ 13,50

