Voorgerechten

11:30 – 21:30 uur

Rundercarpaccio

12,75

Truffelsaus | Parmezaanse kaas | pijnboompitten

Oosterse zalmtartaar

13,25

Gefrituurde asperges
12,50

Groentesalade met asperges
Falafel

Asperge bavarois

15,00

Hollandse garnalen | snow crab

Soepen

11:30 – 21:30 uur

Kreeftensoep

8,75

Tartaar van krab en yellowtail | kruiden
6,50

Tomatensoep
Voorjaarsgroenten | room

Runderbouillon

6,50

Voorjaarsgroenten | rundvlees
7,50

Aspergesoep ( )
Asperges | ham

Heeft u een allergie? Wij horen het graag!
facebook.com/AsteriaVenray
instagram.com//hotelasteriavenray
www.asteria.nl

Hoofdgerechten
Tournedos -

11:30 – 21:30 uur

37,50

200 gram

Op een bedje van diverse soorten gebakken groenten
en krielaardappeltjes | rode wijnsaus

Black Angus biefstuk - 200 gram

23,50

Op een bedje van diverse soorten groenten | pepersaus

Kalfsoester

22,00

Asperges | bearnaisesaus
21,00

Asperges traditioneel ( )
Asperges | ham | ei | krielaardappeltjes | botersaus

Licht gepekelde en met groene kruiden bedekte zalm*

22,00

Asperges | hollandaisesaus

Gebakken scampi’s

23,00

Groene en witte asperges | Pernodsaus

Gegrilde yellowtail kingfish

23,50

Groene asperges | kruidenolie
18,00

Kwartet van asperges
Groene asperges | gekookte, gegrilde en gefrituurde asperges

7,50

Portie asperges
6 stuks

* Ondanks zorgvuldige inspectie is het nog mogelijk dat er graten in de vis resteren.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met aardappelgarnituur en een frisse salade
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Maaltijdsalades

11:30 – 22:00 uur

Salade krokante kip

16,50

Salade vis*

18,50

Cashewnoten | spekjes | frambozendressing

Diverse koude en warme vissoorten | cocktailsaus
18,50

Salade carpaccio
Gebakken champignons | Parmezaanse kaas |
Truffelmayonaise

* Ondanks zorgvuldige inspectie is het nog mogelijk dat er graten in de vis resteren.

Makkelijke hap

11:30 – 22:00 uur

Noedels

16,50

Biefstukpuntjes | teriyaki saus | salade

100 % rundvlees hamburger - 200 gram

14,50

Cheddar | spek | gebakken ui | friet | salade

Schnitzel

20,00

Champignonroomsaus | friet | salade
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Nagerechten

11:30 –22:00 uur

Dessert duo

6,50

Sinaasappelbavarois | frambozenijs

Taartje van hangop

6,50

Karamelsaus | kletskoppen

Chocolade lava cake

7,50

Vanille ijs

Klein grand dessert

8,50

Drie verschillende kleine desserts

Kaasplateau

9,50

Glas 10 jaar oude port

6,75

Glas dessertwijn

4,50

Vijf verschillende soorten kaas | notenbrood

Speciale Koffie
Asteria coffee | Dubbele espresso | Likeur 43 | slagroom

6,50

Spanish coffee | Dubbele espresso | Tia Maria | slagroom

6,50

Irish coffee | Dubbele espresso | Irish Whiskey | slagroom

6,50

French coffee | Dubbele espresso | Grand Marnier | slagroom

6,50

Italian coffee | Dubbele espresso | Amaretto | slagroom

6,50

Hollandse koffie | Dessertkoffie | Advocaat | slagroom

6,50
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Limburgse koffie | Dessertkoffie | “Elske” kruidenbitter

6,50

Lunch

11:30 – 17:00 uur

Tomaten focaccia met carpaccio

9,50

Rundercarpaccio |Parmezaanse kaas | rucola | truffelsaus |
pijnboompitten

Focaccia met zalm

9,50

Warm gerookte zalm | groene asperges | roomkaas |
rode ui| pesto saus

Focaccia met gegrilde ham en asperges

9,50

Gegrilde beenham | aspergesalade | mosterd-dillesaus
8,75

Omelet met asperges en ham ( )
Twee sneetjes wit of bruin oerbrood

Twaalfuurtje

11,50

Aspergesoep of runderbouillon | twee sneetjes wit of bruin brood |
ham | kaas | gebakken ei | aspergekroket | rundvleessalade

Twee kroketten van draadjesvlees

8,25

Twee sneetjes wit of bruin brood of frietjes ( + 1,00 ) | mosterd of
mayonaise

Uitsmijter Asteria

8,75

Twee sneetjes wit of bruin brood | drie gebakken eieren |
ham | kaas | rosbief

Uitsmijter speciaal

8,75

Twee sneetjes wit of bruin brood | drie gebakken eieren |
spek |gegratineerde kaas
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Tosti speciaal

8,50

Twee sneetjes wit of bruin oerbrood | ham | kaas |
champignons | spiegelei | gebakken ui

Club sandwich zalm en asperges

11,00

Drie sneetjes wit of bruin oerbrood | gerookte zalm | asperges | sla |
tomaat | komkommer | rode ui | kruidenkaas | friet
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