
Carpaccio     7,50
Dungesneden lendebiefstuk, rucola, 
Grana Padano, , zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes en truffelmayonaise 

Krokante kip     6,50
Frisse salade met zoete paprika, rode ui, mais, 
komkommer, mango chutney en 
krokante kiphaasjes

Poké Bowl     7,50
Sushi rijst, Edamame bonen, zeewier, mais, 
wortel, komkommer, avocado en verse tonijn

Soep van de chef    4,95
Wisselende soep. Vraag bij het bestellen welke soep.

Ook koud te bestellen per halve liter   5,95
met brood en kruidenboter

Afhaalmenu

Dorpstraat 20 |  Maasbree info@gemeintehoes.nl 077 850 95 53

 

soepen

 

Stoofvlees van de Os   13,50
Runderstoof naar Oma’s recept

Kipsaté van de Gemeinte  12,50
Oosters gemarineerde kippendij met satésaus,
krokante uitjes en lente ui

Surf & Turf pasta 12,50
Pasta, biefpuntjes, gamba’s, lente ui, verse kruiden, 
knoflookroomsaus

Diamanthaas  15,50
Gegrilde diamanthaas met 
peper- of champignonroomsaus

Spareribs  12,95
Spareribs, ketjap marinade, knoflooksaus

Wiener Kalfsschnitzel  13,50
Gepaneerde kalfsschnitzel met peper- of 
champignonroomsaus

Hamburger Italia   12,50
Gegrilde Angus burger op een brioche broodje, 
gebakken champignons, spek, rucola, Grana Padano, 
truffelmayonaise en balsamico stroop

Vega burger   12,50
Vegetarische burger op een brioche broodje, 
Cheddar kaas, koolsalade, tomaat, wortel, 
rode ui, Edamame bonen, wasabimayonaise

Fish & Chips  10,50
In bierbeslag gebakken heelfilet met ravigottesaus

Lasagne bolognese  7,50
met bechamel saus 
Lasagne di salmone  9,50
Lasagne met zalm, spinazie in een knoflook roomsaus
Groente quiche  6,95
Vegetarische groente quiche

hoofdgerechten

voorgerechten

Alle voorgerechten en soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met keuze uit salade of warme 
groente en oerfriet of puree

Deze ovengerechten zijn koud en dient u thuis in de oven op te warmen.
voor thuis in de oven



Carpaccio    12,50
Dungesneden lendebiefstuk, rucola, 
Grana Padano, , zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitjes en truffelmayonaise 

Krokante kip     9,95
Frisse salade met zoete paprika, rode ui, mais, 
komkommer, mango chutney en 
krokante kiphaasjes

Poké Bowl     11,50
Sushi rijst, Edamame bonen, zeewier, mais, 
wortel, komkommer, avocado en verse tonijn

Bestellen kan telefonisch 
tussen 11.00 en 16.00 uur op 

telefoonnummer 077 850 95 53

Afhalen vanaf 17.00 uur

Afhalen achter in de hal
van het MFA

Betaling met pin of contant

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruidenboter.

Afhaalmenu
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maaltijdsalades

Pancakes    6,50
Pannenkoekjes met fruit en karamel- 
of chocoladesaus

Friet met snack   5,50
Friet met keuze uit frikandel of kroket,
appelmoes of ketchup

Vissticks    6,50
Vissticks met appelmoes en friet

Krokante kiphaasjes  5,95
Met appelmoes of ketchup

voor de kleintjes

 

Dessert van de Chef   4,00
Vraag bij uw bestelling aan onze medewerkers 
naar het dessert

dessert

Week & winterspecial    9,50
Vraag bij uw bestelling aan onze medewerkers
naar de week & winterspecial

week & winterspecial

 
Duca Sargento   
Pinot Grigio (Italië) - wit (fles) 12,50
Primitivio (Italië) - rood (fles)
3 speciaal bieren   10,00
6 speciaal bieren   15,00

wijn


