
Bij alle hoofd gerechten komt salade en een aardappel garnituur

bij te bestellen sauzen zijn:
warm: pepersaus, champignonsaus, stroganoffsaus 1,95

koud: knoflooksaus, whiskeysaus, bleucheesesaus, truffelmayo, 
huisgemaakte bbqsaus  1,50
            

ribs en wings

orezb g/l  ka aa ah rf ta

16,95

+3,00



Proeverij van heerlijkheden  6,95
Milkshake naar keuze
aardbei, chocola, banaan, kiwi v.a. 2,75

Bezorgen in omringende plaatsen
doen wij vanaf 35,00
Bezorgen binnen ruurlo 5,00
bezorgen buiten ruurlo 7,50

bestellen kunt u:
telefonisch:0573454083
www.ruurlobezorgd.nl

tsokretniW

PIZZ
A

Hutspot (wortels), boerenkool,zuurkool
met 1 soort vlees naar keuze 9,95
2 soorten vlees naar keuze 12,95

Hachee, bal gehakt, verse worst, 
rookworst, speklap, ribbetjes

Huisgemaakte erwtensoep gevuld
met worst  7,95 per ltr

Dit is koud of warm te bestellen ook 
thuis gemakkelijk op te warmen
   

Hutspot (wortels), boerenkool,zuurkool
met 1 soort vlees naar keuze 9,95
2 soorten vlees naar keuze 12,95

Hachee, bal gehakt, verse worst, 
rookworst, speklap, ribbetjes

Huisgemaakte erwtensoep gevuld
met worst  7,95 per ltr

Dit is koud of warm te bestellen ook 
thuis gemakkelijk op te warmen
   

Mageritha 6,50
Hawaii 7,75
proscuito ham   7,75
Funghi campignons, ui 7,75
Quatro fromaggio  8,75

Quatro stagioni  8,95
ham, ham, champignons en paprika

Shoarma  8,95
Döner  8,95
Döner speciaal 10,95
Pollo 8,25
 

Wat te vieren!!! 

Shared Dining is eigenlijk gezellig met elkaar een vorkje prikken. Op deze manier 

kunt u gezellig bijkletsen met vrienden en familie en gerechten proberen die u 

anders misschien niet van de kaart had gekozen. Natuurlijk zitten er ook gerechten 

als carpaccio, biefstuk en varkenshaas bij Het bestaat uit meerdere rondes waarbij 

het eten op plateaus wordt uitgeserveerd. Iedereen kan zelf van de plateaus 

pakken wat hij of zij lekker vindt of uit wil proberen. Het bestaat uit 

voorgerechtjes, hoofdgerechtjes en nagerechtjes.  Voorgerechten en nagerechten 

worden op planken geserveerd. 

De hoofdgerechten worden in savendisch warmhoud bakken. 

Menu 29,95 p.p minimaal 4pers 

http://www.ruurlobezorgd.nl
http://www.ruurlobezorgd.nl
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