Tongersestraat 23 / terras achterzijde Kakeberg 8

parkeren Academieplein (vrij parkeren na 18 uur)

Menu Royale AH

49,50

2e menu gratis,

( geldig gehele week: niet i.c.m. andere acties, geen acceptatie in deze actie van (diner) cadeaubonnen), incl. € 3,00 reserveringskosten p.p.
Conform regels van Iens\AH: 3-gangen keuzemenu waarbij de calculatie á la carteprijs is en 2e menu gratis
Al onze voorgerechten worden geserveerd met artisanale broodjes en kruidenboter
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse groentegarnituur en aardappelgarnituur
Reserveren mogelijk tot 19.30 uur. In principe maximaal 4 personen per reservering. Anders in telefonisch overleg 043 3252843

Gerookte zalm op 4 wijze bereid, Coquille en grote scampo
Carpaccio van ossenhaas met rillette Livar, met Padanokaas, truffelcrème, rucola, pijnboompitten
Puntpaprika, gevuld met een crème van Griekse fetah, carpaccio van aardappel, dressing, (vegetarisch)

*****
Duo van dagvis met langoustine, Siciliaanse antiboise saus, ravioli artisjok\pecorino
Kalfsoester met zachte saus van Maastrichtse kruidenmosterd of rode wijnsaus met 10Y port
Portobello champignon, gevuld met Italiaanse tomatensalsa en rissotto en pijnboompitten (Vega)

*****
Tiramisú met vanillesaus en aardbeien van het plateau van Margraten (seizoen)
Dame Blanche Royale; met vanille-ijs, chocoladesaus en aardbeien
Assortiment van 5 Europese kazen met Limburgse stroop
Speciaal bij dessert:
•
•

10Y oude port
Dessertwijn

+ 3,95
+ 3,95

AH-complet Royale 44,95 p.p. Hierin is 2e menu gratis al verwerkt:
keuzemenu, glas Prosecco, 2 glazen huiswijn (reserva), fles Tönnisteiner tafelwater, koffie met garnituur en
regionale likeur van Ingendael Alleen per tafel voor alle gasten te boeken!!
Onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten. Overleg met de keuken.

Wijn van de maand:
Wit:

Huiswijnen Chardonnay

of

Sauvignon Blanc Reserva Chili

Rood:

Huiswijnen Cabernet Sauvignon

Wit:

Alvarinho, Portugal

29,95

24,95

Rood:

Gran Sangre de Toro Reserva, Spanje

34,95

29,95

Rosé:

Gris de Sauvignon, Frankrijk, Lurton

29,95

24,95

of

Carmenère

Chili

20,75
20,75

Bij mooi weer: Terras aan achterzijde 36 plaatsen. Bedrijfsleiding bepaalt per dag of terras open kan.

www.reuberoyale.nl

043

325 28 43

