
Kleine kaart Eethuys Rigtershof 2018 
 
Dagmenu 3 gangen (vraag medewerker) € 9,25 
Voorgerecht € 1,30 
Hoofdgerecht € 6,65 
Nagerecht € 1,30 
Geserveerd tussen 12.00-13.30 uur en 17.00-18.00 uur. 
Zondag tussen 12.00-13.30 uur en 17.00-18.30 uur.  

 

  
Pannenkoeken (2 stuks) € 3.50 
met stroop/poedersuiker  
met spek  
met appel   
Combinatie is natuurlijk mogelijk  
  
Maaltijdsalade geserveerd met getoast brood en boter € 4,60 
Feta, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, 
tuinkruiden en dressing 

 

  
Lunch “Omring” € 5,65 
3 sneetjes brood met boter, belegd met huzarensalade, 
kroket met mosterd en gebakken ei 

 

  
Omelet € 4,10 
met ham en kaas, 2 sneetjes brood en boter  
  
Huzarensalade geserveerd met brood en boter € 3,05 
  
Kindermenu € 4,40 
Kroket, frikandel of kipnuggets met patat en mayonaise, 
appelmoes en een ijsje 

 

  
Snacks  
Bordje patat € 1,85 
Frikandel, kaassoufflé, vleeskroket € 1,55 
Bamischijf, nasischijf € 1,85 
Mayonaise of ketchup € 0,40 
  

  
  
Broodjes/pistolets  
Broodje met beleg en boter € 1,90 
Keuze uit diverse soorten vleeswaren, kaas of ei  
Pistolet gezond € 3,60 
Tomaat, komkommer, sla, augurk, ei, ham en kaas  
Uitsmijter met 2 sneetjes brood en boter (kaas, ham of 
ham/kaas) 

€ 4,60 

Tosti (ham en/of kaas) € 2,30 
Broodje kroket met saus € 2.45 
Broodje frikandel met saus  € 2.45 
  
Nagerechten   
Dame blanche € 2,90 
Vanille-ijs met slagroom € 2,10 
Vruchtensorbet  € 2,90 
Magnum € 2,30 
Raket € 1,05 
  
Bittergarnituur  
Portie bitterballen met mosterd (6 stuks) € 4,05 
Portie gemengde hapjes uit de frituur (6 stuks) € 4,05 
Kipnuggets (6 stuks) € 2,60 
Nootjes € 0,80 
  
   

 

 

 

Voor informatie over allergenen kunt u terecht bij de restauratief medewerker. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Warme dranken  
Cappuccino € 1,55 
Espresso € 1,55 
Koffie verkeerd € 1,55 
Koffie zwart € 1,35 
Thee  € 1,35 
Warme chocomel € 1,35 
Warme chocomel met slagroom € 1,55 
  
Gebak/koek  
Vers gebakken gevulde koek (15 minuten baktijd ) € 1.65 
  
Koude dranken  
Chocomel (flesje) € 1,80 
Frisdranken 
Cola, Fanta, Cassis, Spa rood, 7-up en Tonic 

€ 1,45 

Limonade (ranja) € 0,55 
Melk  € 1,20 
Karnemelk  € 1,20 
Vruchtensappen 
Appelsap, sinaasappelsap en druivensap 

€ 1,55 

  
Alcoholische dranken  
Advocaat met slagroom € 2,10 
Heineken bier (flesje) € 1,85 

Amstel Radler 2% (flesje) € 1,85 
Huiswijn rood € 2,10 
Huiswijn wit (droog/zoet) € 2,10 
Rosé  € 2,10 
Port rood € 2,30 
Port wit  € 2,30 

Amaretto € 2,95 
Tia Maria € 2,95 
  
Gedistilleerd  
Jonge jenever  € 2.30 
  
  
   



 


