De Herberg on the road!
Wij gaan 1e en 2e kerstdag voor u de weg op!
Wij komen al u bestelde gerechten per gang aan huis brengen.
1,2,3 of 4 gangen, voor ons geen probleem.
Dit geldt alleen voor binnen de bebouwde kom van Vorden.
Daar buiten bezorgen we ook, Ruurlo, Hengelo, Zutphen Leesten
maar niet in rondes.
U kunt uw bestelling tot uiterlijk maandag 21 december doorgeven!
Wij wensen u ondanks alles toch hele fijne feestdagen,
en hopen u in 2021 weer

in goede gezondheid te mogen verwelkomen

aan de Dorpsstraat 10

Een mooi gedekte tafel
Om het geheel compleet te maken, bieden wij u deze service aan.
Servies, mooi kerstbloemwerk i.s.m."DE VORDENSE TUIN", inclusief kaarsje, tafelaankleding, servetten, bestek,
heerlijk breekbrood met smeersels, fles tafelwater, een bonbon voor bij de koffie.
Bij bestelling van een fles wijn van "WIJNHANDEL SMIT" krijgt u er ook wijnglazen bij.
Wij proberen het u zo makkelijk mogelijk te maken.
Wij komen vroegtijdig dit alles in een krat bij u aanleveren zodat u de tafel in gereedheid kunt brengen.
Dan kunt u gaan genieten van onze heerlijke gerechten.
Aan het eind mag u alles terug in het krat doen, een belletje naar ons, en wij komen alles bij u ophalen.
U hoeft zelf alleen de tafel te dekken en af te ruimen, en de rest is onze zorg!

Prijs gedekte tafel voor 2 personen
€ 25.00
extra personen € 2.50 p.p.

Menukaart
Voorgerechten
Gebonden tomatensoep met balletjes 6.00
Mosterdsoep met spekjes 6.50
Wildbouillon met kastanjezwammetjes 6.75

Voor de kids

Keuze uit: spareribs, schnitzel,
kipnuggets of 2 frikandellen,
met friet, appelmoes, frietsaus
en een verrassing 10.00

Champignons "Bronckhorster" bierbeslag 9.00
Reestoofkroketjes met cranberriecompote 9.00
Carpaccio van ossenhaas met pijnboompitten,
geraspte kaas en truffelmayo 11.75
Carpaccio van tonijn met wasabimayonaise
en wakamésalade 11.50
"Trio van vis" gerookte zalm,
Noordzee garnaaltjes en tartaartje van tonijn 14.50

Alle voorgerechten worden geserveerd
met brood en smeersels
Breekbrood, 3 verschillende soorten brood
met smeersels voor 2 á 3 personen 4.50

Hoofdgerechten
Schnitzel met champignonroomsaus of stroganoffsaus 19.75
Herberg schnitzel met uien, ham en kaas 22.50
Huisgemarineerde spareribs met knoflooksaus 20.25
Vordens runderstoofpotje 23.00
Vispotje van zalm, gamba's en kabeljauw 23.00
Hertensucade met aardappelpuree, rode kool en stoofpeer 20.00
Huisgemaakte kippendijsaté 19.50
Kip salsa
met rijst, cashewnoten en ananas 20.50
Zalmfilet met dillesaus 23.00
Huisgemarineerde buikspek met speksaus 19.75
Tournedos met pepersaus 28.50
Boeren tournedos met spek, uien en champignons 29.00
Vegetarische salsa 19.00
Gevulde paprika met groentevulling
en vegetarisch gehakt 19.00

Nagerechten
Cherry lady
Monchou met kersen amarena- ijs en
slagroom 7.50
Tiramisu met slagroom 7.25
Warme apfelstrudel met vanillesaus,
kaneelijs en slagroom 8.00
Coupe vanille
met chocoladesaus en slagroom 4.00
Strawberry cheececake bavarois
4 á 5 personen 12.50
Ijstaart vanille chocolade
4 á 5 personen 15.00

WijnenWijnenWijnen
Laat uw kerstdiner begeleiden
door onze heerlijke wijnen!

"Colombelle" droge, frisse, Franse witte wijn
20.00 per fles
"Nugan" Australische Chardonnay
26.00 per fles
"Villa Sandi" Pinot Grigio milde witte wijn uit Italië
26.00 per fles
"Kiwi Cuvee" soepele ronde rode wijn uit de Shiraz
20.00 per fles
"Primitivo" volle robijnrode wijn uit zuid-Italië
21.00 per fles
"Kiwi Cuvee" Cabernet, frisse en fruitige rosé
20.00 per fles
"Salice Salentino Riserva" Fruitige krachtige rode wijn uit Italië

21.00 per fles

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkost,
stoofpeertjes, warme groenten, friet,
gebakken aardappelen en frietsaus
De hertensucade met puree, stoofpeer en rodekool

Geef tijdig uw bestelling door op het volgende nummer 0575552243 / 0622491495,
bij geen gehoor, spreek uw naam en telefoonnummer in of stuur een app,
en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

