RESTAURANT – BAR „D ER VAGENBOND“

Menukaart

Restaurant & Bar

"De Vagenbond"

Inhaber:
Robert-Jan den Burger
Feriendorf 67
33165 Lichtenau-Husen
Telefon: 05292-1657
Email: gaststattedervagenbond@hotmail.com
Website: www.europa-feriendorf.de
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Wij zijn gedreven om u te begeleiden als gast in onze

Gatstätte op een culinaire reis van de traditionele Duitse,
Nederlandse en Indonesische koloniale keuken.

Onze aanspraak op dat wat wij aanbieden is zeer hoog. Onze
keuken gebruikt prakties alleen verse, seizoensgebonden
groenten, tevens serveren wij verse salades met huis
gemaakte dressing. Ons vlees komt bij slagerijen vandaan
waar wij 100% vertrouwen in hebben.
Alle gerechten worden a la minut bereid in eigen keuken met
een verscheidenheid aan verse kruiden en specerijen.
Onze populaire Hollandse frieten worden krokant gebakken in
altijd verse, kwalitatief hoogwaardige olie. De mayonaise die
wij verstrekken is van Hollandse kwaliteit.

Kijk met culinaire ogen naar onze menukaart. Mocht het zo

zijn dat u een suggestie heeft, dan hebben wij een luisterend
oor. Mocht u nog speciale wensen hebben voor u persoonlijk,
is het mogelijk voor ons aan die wens te voldoen! Zal in
samenspraak met de kok gestreefd worden,deze speciale
wens voor u te vervullen.

Onze jongere gasten worden uitgenodigd om een reis door
ons Europa feriendorf te maken. Er is veel te ontdekken!
Onze speeltuinen, pinpongtafel, minigolf 12 court,
voetbalveld of vollybalveld.
Iets om de tijd te verkort tot menu klaar is.

Voor speciale gelegenheden zoals bruiloften, verjaardagen,
bedrijfsfeestjes, vergaderingen of anders, houden wij graag
onze deuren open u te begeleiden met onze ervaring in het
organiseren van evenementen en feesten.

En laat u nu verwennen - voor uw bezoek, willen wij u
bedanken en kijken ernaar uit u te in de toekomst vaker te
verwelkomen bij ons.

Eet smakelijk
Uw team van "de Vagenbond"!
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Voorgerechten
Mandje brood
Baguette met kruidenboter & huisgemaakte Aioli.

€ 3,95
1,7,10,11,14

Gebakken paddenstoelen & toast
Gebakken paddenstoelen, kruidige roomkaas & toast.

€ 6,95

Salade met zalm & gepofte aardappel
Gemixte salade, gerookte zalm, een gepofte aardappel &
Aioli met bijpassende dressing. 4,7,10,11,14

€ 8,95

Salade met gepofte aardappel
Gemixte salade met een gepofte aardappel & Aioli, met
bijpassende dressing. 7,10,11,14

€ 7,75

Tonijnsalade
Gemixte salade met tonijn, bijpassende dressing.

€ 7,50

1,7,10,11,14

Soep van de dag
Een wisselende huisgemaakte soep.

4,10,11,14

€ 5,25
1,7,10,11,14
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Vleesgerechten
Pasta met Kalkoenfilet & blauwekaasesaus
Pastas met getraceerde kalkoenfilet, blauwkaas saus &
salade. 1,7,10,11,14

€ 11,25

Biefstuk Vagenbond
Biefstuk met huisgemaakte kruidenboter. 7,10,11

€ 13,25

Satéschotel kip of varkenshaas
Varkenshaas saté’, pindasaus, ananas & kroepoek.

€ 10,25
1,5,6,8,10,14

Varkenshaas
Varkenshaas met huisgemaakte kruidenboter of
mosterdsaus. 1,7,10,11

€ 12,75

Schnitzel Wiener-art
Schnitzel met citroen. 1,7,10,11,14

€ 11,25

Holsteinerschnitzel
Schnitzel met tomaat, gebakken ui & ei. 1,3,7,10,11,14
Boerenschnitzel
Schnitzel met gebakkenpaddenstoelen & ui. 1,7,10,11,14 .

€ 13,50

Tirolerschnitzel
Schnitzel met gebakken ui & kaas. 1,7,10,11,14
Schnitzel “ Vagenbond”
Schnitzel met ananas & pindasaus. 1,5,6,7,10,11,14
Schnitzel Hawaii
Schnitzel met ham, ananas & kaas. 1,7,10,11,14
Jager schnitzel
Schnitzel met paddenstoelenroomsaus. 1,7,10,11,14

€ 13,50

€ 12,25

€ 12,25
€ 13,75
€ 12,75

Keuze uit varkens of kalkoen

Spareribs keuze uit:
BASIC (mild) met gebakken uitjes.
HOT met uienringen. 1,6,10,11,14
BBQ met ananas. 1,6,10,11,14

1,6,10,11,14

Alle hoofdgerechten worden met salade en Hollandse
patat geserveerd, tenzij anders omschreven
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Visgerechten
„Fisch and Chips“
Gepaneerde witvisfilet uit de frituur, Hollandse patat,
salade, ketchup en azijn. 1,4,7,10,11,14

€ 10,95

Pasta met zalm
Pasta variatie met Zalm, room, kruiden de Provence en
salade. 1,4,7,10,11,14

€ 12,95

Gebakken mosselen
Gebakken mosselen met pittige knoflooksaus, kruiden de
Provence, afgeblust met Belgischbier. 7,9,10,11,14

€ 11,75

Gekookte Mosselen in het Seizoen
In een variatie van bier of witte wijn. 9,10,11,14

€ 16,50

vanaf

Extra bij te bestellen
Gepofte aardappel met Aioli of kruidenboter.

7,10,11

€ 2,00

Portie Hollandse patat.
Portie Wedges gebakken aardappel partjes.
Portie gemixte salade.
Portie extra saus.

€ 2,00

10,11

7,10,11,14
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Hollandse Specialiteiten
Rindshamburger (2 stuks)
Salade, Hollandse patat, mayonaise & Ketchup.

€ 8,50
7,10.11,14

Hollandse bal gehakt
Trukkers bal, salade, Hollandse patat & mayonaise.

€ 7,50

Hollands glorie
2 Runderkroketten met Hollandse patat & mosterd.

€ 4,75

1,6,7,10,11,14

1,6,7,10,11,14

Brabants geluk
2 Frikadellen met Hollandse patat & mayonaise.

€ 5,25

Barnevelds speciaal
8 Kipnuggets, Hollandse patat & ketchup.

€ 4,75

1,6,7,10,11,13,14

Zeeuwse gezondheid
4 Vissticks, Hollandse patat & ketchup.

1,3,7,10,11,14

€ 4,75
1,3,4,7,10,11,14

Bittergarnituur/mini snacks
12 stuks altijd weer een verrassing, mayonaise& Chilisaus.

€ 4,00

1,6,7,10,11,13,14

Mini snacks speciaal
12 stuks Bitterballen, kipnuggets, Nasibal, Hollandse patat,
Mayonaise & Chilisaus . 1,6,7,10,11,13,14

€ 5,75

Hollandse patat
Gewoon
Met mayonaise of ketchup.
Rood & wit
Met ketchup & mayonnaise.

€ 2,75
1,3,10,11,14

€ 3,25
1,3,10,11,14

Speciaal
Mayo-ketchup-uitjes of Mayo-curry-uitjes.
Oorlog
Mayo-pindasaus-uitjes.

€ 3,75
1,3,10,11,14

€ 3,75
1,3,5,6,7,10,11,14
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Pannenkoek
Naturel
Stroop, poedersuiker of basterdsuiker.

€ 4,50
1,3,7,10,14

Appel
Appel, stroop, poedersuiker of basterdsuiker.
Spek
Spek, stroop, poedersuiker & basterdsuiker.

€ 5,75
1,3,7,10,14

€ 5,75
1,3,7,10,13,14

„Ijs“ koud genot
Crèpe „der Vagenbond“
Crèpe met vanilleijs, bosvruchtensaus & slagroom.

€ 6,25

Dame blanche
Vanilleijs met chocoladesaus & slagroom.

€ 4,75

1,3,7,10,13,14

1,3,7,14

Mont-Blanc
Vanilleijs met chocoladesaus, advokaat & slagroom.
Ijscoupe Der Vagenbond
Variatie van 4 ijssoorten & Slagroom.

€ 5,25
1,3,7,14

€ 4,75
1,2,3,7,13,14

Sorbet
Vanilleijs met een bonte melange vruchten, siroop & soda.

€ 5,75

1,3,7,10,13,14

Warm appelgebak!
Appelgebak zo uit de oven met een bollentje vanilleijs,
wat kaneel & slagroom. 1,2,3,7,13,14
Koffiecompleet "der Vagenbond"
Heerlijke koffie met een koffie likeurtje, tevens wat van
chocolade om te snoepen. 1,2,7,14

Kijk ook op onze uitgebreide koffiekaart waar koffietjes
staan beschreven met geestrijkelijke dranken & slagroom!
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Warme drankenkaart

Voor de chocolade liefhebber
Warme chocolademelk . 7

€ 2,10

Warme chocolademelk & slagroom . 3,7

€ 2,60

Warme chocolademelk, bruine rum & slagroom . 2,3,7

€ 5,25

Warme chocolademelk, appelgebak & slagroom. 1,2,3,7,13,14

€ 5,10

Met een Engels tintje
Thee diverse soorten uit onze theedoos .

€ 1,50

Thee met appelgebak & slagroom . 1,2,3,7,13,14

€ 4,50

Lekker bakkie
Kop koffie.

€ 1,50

Espresso.

€ 1,60

Cappuccino. 7

€ 1,90

Koffie verkeerd. 7

€ 2,10

Koffie Vagenbond. 1,2,7,14

€ 5,25

Koffie, appelgebak & slagroom . 1,2,3,7,13,14

€ 4,50

Bakkie met spirituele beleving
Irish Coffee met Jameson Whiskey. 7

€ 6,00

Irish Coffee new Age met Baileys. 2,7,14

€ 6,00

Scottish Coffee met Schotse Whisky. 7

€ 6,00

French Coffee met Grand Manier . 7,14

€ 6,00

Italian’s Coffee old Fashion met Amaretto. 2,7,14

€ 6,00

Italian Coffee new Age met Galliano. 2,7,14

€ 6,00

Spanish Coffee met Tia Maria. 7,14

€ 6,00

New Orleans Coffee met Southern Comfort . 7,14

€ 6,00

Mexican Coffee met Tequila. 2,7,14

€ 6,00
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Koude drankenkaart
Bronwater
met/zonder gas.

0,25l

€ 1,50

0,75l

€ 3,00

Appelsap/Sinaasappelsap/Tomatensap.

0,2 l

€ 1,65

Coca Cola/Zero/Fanta/Sprite.

0,2 l

€ 1,50

Mezzo Mix Cola met sinas.

0,2 l

€ 1,65

Schweppes: Ginger Ale/Tonic/Bitter Lemon.

0,2 l

€ 1,65

0,33 l

€ 1,95

Warsteiner v/d tap.

0,2 l

€ 1,35

Warsteiner v/d tap.

0,3 l

€ 1,95

Warsteiner v/d tap.

0,4 l

€ 2,50

König Ludwig Weissbier v/d tap.

0,3 l

€ 1,95

König Ludwig Weissbier v/d tap.

0,5 l

€ 3,00

König Ludwig Weissbier dunkel v/d tap.

0,3 l

€ 1,95

König Ludwig Weissbier dunkel v/d tap.

0,5 l

€ 3,00

Frankenheim Alt v/d tap.

0,2 l

€ 1,45

Frankenheim Alt v/d tap.

0,4 l

€ 2,75

Uit de fles König Ludwig Weissbier Kristall.

0,5 l

€ 3,25

0,33 l

€ 1,95

0,5 l

€ 3,00

Malz alcoholvrij Moutbier.

Slobberkaart

Uit de fles Warsteiner alcoholvrij.
Uit de fles König Ludwig Weissbier
alcoholvrij.

Speciaal bier uit België of NL vraag ernaar achter de bar!
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Geestrijkelijke dranken
Korn, Ouzo, Wacholder, Drop shot.

2cl

€ 1,50

Oude-,Jonge-, Bessen Jenever,
Jagermeister.
Port / Sherry / Martini.

2cl

€ 1,75

0,1 l

€ 3,75

Huiswijn rood / wit / rosé.

0,2 l

€ 2,75

Whisky diverse.

4cl vanaf € 4,00

Malt Whisky 12 jaar verschillende soort en.

4cl vanaf € 5,00

Cognac *** / VSOP / Armagnac ****.

4cl vanaf € 5,00

Gin / Vodka.

4cl

€ 4,00

Tequila Gold / Silver.

4cl

€ 4,00

Tia Maria / Grand Marnier / Baileys.

4cl

€ 4,00

Bacardi wit / bruin / oak.

4cl

€ 4,00

Havanna Club verschillende soorten.

4cl vanaf € 4,00

Cocktail “Vagenbond” Vodka, gekrustijs,
sinaasappelsap & Caliano. 2,14

€ 6,50

De foto's en afbeeldingen in het restaurant en in dit menu zijn
geschilderd door de kunstenaar Annick Duit. De schilderijen zijn met
acryl verf geschilderd. Alle schilderijen zijn te koop, tevens kunt u haar
zelf benaderen voor een opdracht!
Contactgegevens zijn te vinden op:
www.facebook.com/annick.paintings
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Allergene code menukaart “Der Vagenbond”

Volgens de EU richtlijnen 2003/89/EG & 2006/142/EG vastgesteld.
1. Gluten: dit zijn tarwe, rogge, gerst, spelt, teff, rijst en mais en
Producten op basis van deze gluten.
2. Noten: Amandelen, cashewnoten, hazelnoten, macadamianoten,
paranoten, pecannoten, pistachenoten en walnoten en producten op basis
van deze noten.
3. Eieren: en producten op basis van eieren.
4. Vis: en producten op basis van vis.
5. Pinda’s: en producten op basis van noten.
6. Soja: en producten op basis van Soja.
7. Melk/lactose: en producten op basis van melk/lactose.
8. Schaaldieren: en producten op basis van schaaldieren.
9. Weekdieren: en producten op basis van weekdieren.
10. Selderij: en producten op basis van selderij.
11. Mosterd: en producten op basis van mosterd.
12. Sesamzaad: en producten op basis van sesamzaad.
13. Sulfiet & zwaveldioxide: in de concentratie van meer als
10mg/kg of 10mg/l en als het sulfiet-ion, SO 2 bevat.
14. Lupine: en producten op basis van lupine.

Op basis van is gelijk aan sporen van. Bij twijfel van een gerecht even info
vragen aan de serveerster of kok. Het team zal uw vraag altijd met aandacht
behandelen.
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