
 

Huisgemaakte rundvlees salade op grootmoeders wijze v.a 6,50  p.p. a 350gr 

 Huisgemaakte zalmsalade met verse zalm v.a. 9,50 p.p. a 350gr  

 

 Basic, rundvleessalade geserveerd  gegarneerd met gevulde eitjes, 

asperges, augurk, uitjes, ham met  en rauwkost  

 

 Populair, rundvleessalade geserveerd op schaal gegarneerd met gevulde eitjes, 

asperges, augurk, uitjes, ham met monchou, ganda ham, spinata romana en gemarineerde 

champignons 

 

 Luxe, , rundvleessalade geserveerd op schaal gegarneerd met gevulde eitjes, asperges, 

augurk, uitjes, ham met monchou, ganda ham, spinata romana, peppadews, gemarineerde 

champignons, kaasmosterdsalade,  eiersalade, kipsalade, olijfjes en rauwkost  

 

Zalm,  zalmsalade geserveerd op schaal met gevulde eitjes, asperges, augurk, uitjes, 

garnalencocktail, forel, gerookte zalm, haring, gamba’s in pesto, tonijn nicoise, krabsalade en 

rauwkost. 

 

Toevoeging aan salades 

Stokbrood met tapanade, kruidenboter en aioli 

Huisgemaakte tortilla’s met chilisaus en tomatensalsa 

 

salades

Gerookte zalm met wasabi komkommer linten met mosterddressing    11,95 

Carpaccio met rucola pesto en grana pandao kaas aceto vinaigrette   12,95 

Paddenstoelensalade 7,95 

Voorgerechten

ook hebben we een vlees, visplatte
voor 4 per. verschillende koude vleessoorten
zoals worst, hammen, zalm, gamba’s, spinata, 
olijfjes met brood  36,95
of een heerlijk kaasplateau

vlees/visschotels
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21,95

Varkenshaas met champignonroomsaus, hoeve kip met paprika ui en pesto,  spare-rib, 

oma’s stoofpot 

Met  groenten  2 soorten aardappel gebakken aardappelen, gratiën  

Achterhoekse salade, rookspek uitgebakken met ei, komkommer , tomaten, 

rauwe rode ui en peterselie met bolletje rundvleessalade.      19,95

 

vleesschotel

Varkenshaas met champignonroomsaus, Spare-Ribs, zalm met kruidenroomsaus en gamba’s 

met champignons en uien  

Met groenten   2 soorten aardappel gebakken aardappelen, gratiën 

 Achterhoekse salade rookspek uitgebakken met ei, komkommer, tomaten, rauwe rode 
ui en peterselie met bolletje rundvleessalade.    

Surf & Turf

Vanille en  aardbeien ijstaart  1 ltr 9,50

21,95 

andere vorm van catering willen wij staan u graag te woord.

kerstdessert van verschillende bavarois en vanille ijs p.p 6,50

vanille choco ijstaart 1ltr 9,50

0573454083 bgg. 0573451532 of info@denaober.nl
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graag per levering keuze uit surf n turf of vleesschotel
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