
 
Voorgerechten 1/01/2018

Koude voorgerechten Medium Classic

Carpaccio van JuniorBeef 18,00 26,00
flinterdunne filet pur, Parmezaan regiano,
De echte Jambon de San Daniele met cavaillon. 18,00 26,00
Calogero Nicoletti, selecteert  en brengt ze mee vanuit Italie
Vitello tonnato 18,00 26,00
kalfsgebraad  van de rump met tonijntartaar

Warme voorgerechten
1 Kaas 1 kalfsvleeskroket 19,00
emmental , parmezaan en tomaté van kalfsschouder
Fricassee van zwezeriken 30,00
Vers gebraden zwezerik in blanquettesaus met balletjes en champignon
Geitenkaasje met nootham van juniorbeef 28,00
Geitenkaas, appel, witloof, gefruite nootham van juniorbeef
Kalfskop grandmère "saus tortue" 26,00
kalftong, kalfswang en schouder, mijoter met madeirawijn en tomaatjes

Soepen
kalfssoep, met filet pur van kalf 12,00
getrokken kalfsfond met groentjes, maredsouskaas en kalfsfiletpur
Tomatenroomsoep 10,00
getrokken kalfsfond met groentjes en tomaat, balletjes van kalfsvlees



Junior beef, is een rund, Black Agnus, Hereford  of Jos Theys-Kalfsvlees, is een jong rund 

een kruising, zo worden gevoed met zijn voeding bestaat uit melk, granen en ruwvoer

graan en ruwvoeder, tot een levend gewicht het word gevet tot een gewicht van 300 kg

van + 500 kg, het vlees is mooi rood, het vlees is zachtroze, mals en smaakvol.
fijn van structuur, mals en sappig. en zeer calorie arm

In het restaurant serveren we uitsluitend  Prime Quality, de hoogste selectie

200 gr 250 gr 350 gr

39,00 42,00 48,00

- 46,00 52,00

44,00 48,00 54,00

42,00 48,00

Kleine portie 150 gram 36,00

Indien je graag "bien cuit of goed gebakken" wenst, serveren we het vlees in schijfjes gesneden,

kort aangebakken in een pannetje, zo blijft het sappig.

U aangeboden bij het hoofdgerecht:
Sauzen naar keuze: champignonsaus, peperroom
                                 provençaalse en bearnaisesaus

Frieten, aardappel in de schil, aardappelpuree of kroketjes
Huisgemaakt brood en boter

gebakken champignons 10,00 €

gebakken appeltjes 10,00 €

Gesmoord witloof 10,00 €

Malse stukjes vanop de gril

Hoofdgerechten

Junior Beef of kalf

Rumsteak

Entrecote

Filet Pur

Brochette mix 

Stuk vanuit de bil, mals en sappig

Stuk tussen de ribben: beetje vet, extra smaak

Mals en puur van smaak



48,00

48,00

46,00

36,00

38,00

38,00

42,00

28,00

29,00

26,00

Onglet
Onglet of binnenspier, ook beenhouwer stuk  genoemd

kort  gebakken, gegarneerd met fijn sjalot, opgediend in hete pan

Vegetarisch gerecht van de dag en volgens seizoen

Keuze van de Slager

Americain
Junior Beef, gekruid en gemasseerd met Italiaanse koudgeperste olijfolie

Hoofdgerechten klassiekers

Blanquette de veau met kalfsballetjes

Cote à l'os 500+ gr . Kalf

T-bone 500 + gr. Kalf

gesneden van de nek en wang, gestoofd met ui en champignons

Osso buco,
kalfsschenkel, gesmoord met fijne groentjes en tomaat

Gebakken kalfslever, 250 + gr.
in de oven gebakken,opgediend met uiringen in hete pan

Lasagne met Junior beef bolognaisesaus, gegratineerd

Ribbekes, fijn gekruid en vers afgebakken in de oven



48,00 pp

50,00 pp

49,00 pp

42,00 pp

52,00

39,00

vanaf  2 personen

filet pur van junior Beef Prime of kalf in hete pan met verse kruiden
vanaf  2 personen

Chateaubriand  Prime  250 gram pp met verse kruiden

kalfsrump, gerijpte kaas en nootham van junior Beef
 opgediend in hete pan.

Gebakken zwezerik 
krokant afgebakken in  de oven, opgediend in een hete pan.

Cordon Bleu

Hoofdgerechten specials

Chateaubriand  Prime  250 gram pp
filet pur van Junior Beef Prime of kalf in hete pan met kruidenboter

vanaf  2 personen

vleesplank, 350 gram pp
Je kan voor 2 personen 3 gerechten kiezen van de kaart

het vlees wordt opgediend in een hete pan en plank om te snijden

Rol Over Orlof gebraad
oprol kalfsgebraad met nootham en oude kaas

vanaf  2 personen



Hoofdgerechten voor Kids opgediend met frietjes

Junior Beef hamburger klein of dubbel, opgediend in box of bord 22/25

Junior Beef cheeseburger klein of dubbel,  in box of bord 22/25

Balletjes in tomatensaus, puur kalfsgehakt 19,00

Jt kalfsvlees of Junior Beef Steak  filet pur 150 gr. 26,00

Ribbekes, fijn gekruid en vers afgebakken in de oven klein portie 19,00

Jos Theys Boerderij wenst U smakelijk eten ! Prijzen dienst en btw inbegrepen
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