Vegetarisch gerechten Nagerechten
Wekelijks wisselend menu

€ 15,75

Hoofdgerechten vis
Zeebaars filet
Geserveerd met rucola, zongedroogde
tomaatjes en pijnboompitten
Zalm met gamba’s
Op de huid gebakken zalm met gamba’s
gegaard in kruidenboter

€ 19,75
€ 19,75

Kindermenu

* IJs van ijsboerderij Sonneclaer te Echten

Kindermenu
€ 7,50
Friet met mayonaise en een keuze uit frikandel, kroket, kipnuggets, sparerib, of kipspies. En een kinderijsje met verrassing na
Kinderpannenkoek
€ 5,25

Desgewenst kunnen alle gerechten geserveerd
worden met de volgende sauzen:
Champignonroomsaus, zigeunersaus,
pepersaus, satésaus of gebakken champignons,
ui of spek + € 2,-

Iets te vieren?

Dame blanche
€ 5,25
Softijs met warme chocoladesaus en slagroom
Sorbet
€ 5,75
Aardbei en sinaasappel sorbetijs* met
vruchtjes en slagroom
Zomercoupe
€ 6,00
IJs met verse aardbeien, aardbeiensaus en slagroom
Caramel split
€ 5,75
Softijs met caramelsaus, caramel fudge en slagroom
Coupe Trefpunt
€ 5,75
Softijs met boerenjongens, advocaat,
chocoladesaus en slagroom
Brownie
€ 8,25
Heerlijke brownie met caramel en
witte chocolade mousse
Slagroomsoes
€ 3,80
Huisgemaakte soes gevuld met echte
slagroom en verse aardbeien
Kinderijsje
€ 2,75
Een klein beetje softijs met slagroom en discomix
IJskoffie
€ 3,75
Heerlijk romige ijskoffie met slagroom
Milkshake
€ 3,75
Verse milkshake in diverse smaken zoals;
banaan, aardbei, vanille, kiwi en chocolade
met slagroom

Speciale koffie’s

		
				
Spaanse koffie
€ 5,25
Koffie met Licor 43 en slagroom
Franse koffie
€ 5,25
Koffie met Grand Marnier en slagroom
Italiaanse koffie
€ 5,25
Koffie met Disaronno en slagroom		
Trefpunt koffie
€ 5,25
Koffie met Cream Whiskey, Kahlua en slagroom		
Irish koffie
€ 5,25
Koffie met Jameson en slagroom

Ook voor uw feesten, partijen, bedrijfsuitjes, buffetten of andere
catering kunt u bij ons terecht, vraag een van onze medewerkers om
meer informatie. Wij helpen u graag!

Dorpsstraat 49 - Pesse - 0528 241213 - info@restauranttrefpunt - www.restauranttrefpunt.nl

Soepen
Al onze soepen zijn huisgemaakt en kunnen
vegetarisch worden klaargemaakt en worden
geserveerd met stokbrood en kruidenboter.
Tomatensoep
Huisgemaakte tomatensoep met room,
balletjes en lente ui
Mosterdsoep
Met spekjes en lente ui
Groentensoep
Met balletjes en verse groenten

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Koude voorgerechten
Stokbrood
€ 3,25
Portie stokbrood met huisgemaakte
kruidenboter en pesto
Duo Stokbrood
€ 5,50
Combinatie van wit en bruin stokbrood
geserveerd met huisgemaakte kruidenboter,
pesto en kruidenmayonaise
Carpaccio
€ 8,75
Vers gesneden rundercarpaccio met
zongedroogde tomaatjes, uitgebakken spekjes,
rucola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Gerookte zalm
€ 8,75
Gerookte zalm met gamba’s geserveerd
met een puree van pastinaak

3-gangenkeuze menu
€ 23,95 p.p.
Soep
Keuze uit: Tomatensoep of Mosterdsoep
Vlees of vis
Varkenshaas met champignonroomsaus
of
Op de huid gebakken zeebaars filet
Dessert
Dame blanche of koffie/thee met een
zoete lekkernij van de chocolaterie

Warme voorgerechten
Gamba’s
Gamba’s gegaard in kruidenboter en
geserveerd met stokbrood
Tortillas
Warme tortilla chips met tomaat,
creme fraiche, lente ui, gesmolten kaas en
een pittige dipsaus

Warme plates

Hoofdgerechten

Onze warme plates kunnen ook met brood en
boter worden geserveerd

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
warme groenten, frisse salade, gebakken
aardappelen, friet en mayonaise

Plate boerenbal
€ 11,95
Heerlijke bal gehakt met een garnituur van
gebakken champignons, uien, paprika en spek
geserveerd met friet en een frisse salade
Shoarma
€ 11,95
Shoarma met brood, gebakken champignons,
ui, paprika, friet, frisse salade en whiskey of
knoflooksaus
Saté
€ 13,95
Malse saté van kippendij met friet en een
frisse salade
Schnitzel
€ 13,95
Schnitzel met friet en een frisse salade

€ 8,75

Burgers

€ 5,75

Al onze burgers zijn van 100% rundvlees en
worden geserveerd met friet en mayonaise

Heeft u een allergie? Geef dit dan aan ons door.

Schnitzel 250 gram
€ 15,50
Ouderwets lekkere schnitzel
Boerenschnitzel 250 gram
€ 17,50
Ouderwets lekkere schnitzel met gebakken ui, ham,
champignons, spek, wortelen, boontjes, doperwten
en gebakken aardappelen
Spareribs geserveerd met knoflooksaus
Malse huisgemarineerde spareribs in de smaken; zoet
of pittig
- Normaal
€ 17,25
- Groot
€ 19,75
Varkenshaas
€ 16,75
Varkenshaas met champignonroomsaus
Trefpunt Saté
€ 18,75
2 spiesen (300 gram)
Malse stukjes kippendij van de grill geserveerd met
satésaus, kroepoek en Atjar
Let op:

In onze kipgerechten gebruiken wij kippendij. Kippendij is
anders van structuur dan kipfilet. Het is malser vlees dan kipfilet.

Chefs specials

Rib eye (250 gram)
€ 21,25
Gegrilde rib eye geserveerd met huisgemaakte
kruidenboter
Duo spies
€ 21,75
2 grote spiesen van de grill gemaakt van
varkenshaas en biefstuk met paprika en
spek, geserveerd met pepersaus
Gevulde kipfilet
€ 20,25
Kipfilet gevuld met ham en roomkaas
geserveerd met huisgemaakte pasta en kerriesaus

Maaltijdsalades
Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met
stokbrood en kruidenboter

Allergie

Hardlopers

Maaltijdsalade met carpaccio
€ 11,95
Diverse soorten sla, carpaccio, rauwkost,
pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes,
Parmezaanse kaas en een pesto dressing
Maaltijdsalade met kip
€ 11,95
Diverse soorten sla, stukjes lauw-warme
kippendij, rauwkost, zongedroogde tomaatjes,
lente ui, pijnboompitjes en een licht pittige dressing
Maaltijd salade met gamba’s
€ 8,75
Maaltijd salade gevuld met diverse soorten sla,
zongedroogde tomaatjes, lente ui, rauwkost
en gamba’s

Cheese bacon burger
€ 12,95
Dubbele burger met ijsberg sla, tomaat, cheddar
kaas, spek en burgersaus
Tortilla burger
€ 12,95
Dubbele burger met ijsberg sla, tomaat, tortilla chips,
japaleno en burgersaus
Pulled pork burger
€ 12,95
Dubbele burger met ijsberg sla, tomaat, pulled pork,
japaleno en bbq saus

