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R e s ta u ra n t  v a n  H a l

Van harte welkom bij Restaurant Van Hal. 

Na 11 weken dicht te zijn geweest, mogen we vanaf 1 juni weer open. 
Het is alleen niet meer hetzelfde zoals het was, vòòr 15 maart. We 
verwachten ook dat het nog een tijd gaat duren, voordat we weer 
dicht bij elkaar mogen staan en zitten. 

Afgelopen weken konden we gelukkig wel doorgaan met afhalen en 
zijn we het bezorgen gestart. 
Dit is iets wat we willen blijven doen! 

Hiernaast staat een Spijslijst met gerechten die u van ons kent en 
waar u een keuze uit kunt maken. De spijskaart zoals u dat altijd van 
ons gewend was, daar zien we op het moment vanaf vanwege het 
desinfecteren. U kunt ook de kaart op uw mobiel bekijken. 

We zullen deze spijslijst regelmatig vernieuwen en aanpassen ook aan 
jullie behoeften. Suggesties van uw kant zijn zeker welkom. Via app, 
e-mail, Facebook of Instagram… laat het ons weten! 
Van dinsdag tot en met zaterdag hebben we naast onze spijslijst ook 
een dagmenu. Deze blijven we ook via Facebook en Instagram bekend 
maken. 

Bezorgen van catering deden we al in de vorm van een buffet. Maar 
nu bezorgen we ook gerechten voor 1, 2 of meerdere personen. Dit is 
logistiek wel een uitdaging.  
We moeten wel eens nabellen en vragen of het op een andere tijdstip 
kan of soms doorgeven dat het logistiek niet meer kan. We verzoeken 
u daarom vóór 17.00 uur de bezorging door te geven. We zitten nu 
eenmaal niet in het centrum. Bezorgen kan alleen in de plaatsen: 
Gendringen, Ulft, Silvolde, Breedenbroek, Dinxperlo en Voorst. 
Hartelijk dank voor uw begrip. 
  
Bestellen is eenvoudig: vanaf 12.00 uur kunt u zowel telefonisch als 
WhatsApp, e-mail en nu ook via onze webshop bestellen. 
Bel: 0315681262 
WhatsApp: 0315681262 
Webshop: https://pickup.deliverect.com/vanhal/nl/order/ 

U kunt keuze maken uit de volgende gerechten: 

Voorgerechten: 
• Russisch ei met vis- en vleesgarnituur en eitje € 8,00 
• Rundercarpaccio € 12,80 
• Gerookte zalm met asperges € 13,00 
• Vleespasteitje  € 7,50 
• Oerbrood met kruidenboter  € 6,00 
• Chickensalad frisse voorjaarssalade met licht gegrilde 

kippendijtjes, fruit en zachte kerriesaus  € 8,40 
• Flammkuchen ham, een dunne bodem van brooddeeg met crème 

fraîche, ham, uien en een frisse salade € 7,50  
Ook vegetarisch te verkrijgen met paprika, prei en uien  

• Flammkuchen zalm, een dunne bodem van brooddeeg met crème 
fraîche, zalm, u ien en een frisse salade € 9,20 
Ook vegetarisch te verkrijgen met paprika, prei en uien  

Soepen: 
• Aspergesoep € 6,00 
• Tomatencrèmesoep € 5,50 
• Tutensoep (Kippensoep) €5,50 
• Heldere ossenstaartsoep € 6,30 
• Groentesoep € 5,50 

Hoofdgerechten: 
• Half haantje alles d’r op en d’r an € 14,50 
• Hele haantje alles d’r op en d’r an € 18,50 
• Gebakken kippenlevers met bacon, champignons en uien € 15,00 
• Combinatie met tuinkruidensaus en salade (spareribs met halve haan)       

€ 17,90 

• Chickensalad, frisse voorjaarssalade met licht gegrilde kippendijtjes, fruit 
en zachte kerriesaus € 15,00 

• Salade Drieka, (Vega) voorjaarssalade met  
3k kaaskroketjes en wedges € 15,80 

• Hors d’oeuvre met luxe vis- en vlees garnituur  
en gevulde eitjes € 14,00 

Afhalen: 
Vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur 
Bezorgen: 
Vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur 

De betaling vragen wij u zoveel 
mogelijk per pin te voldoen. Via 
de webshop kunt u via iDeal 
betalen  
Kunt u alleen contant betalen, 
dan graag gepast. 

Bezorgkosten: 
-Onder € 25,00: € 5,00 per 
bestelling 
-Vanaf € 25,00: € 2,50 per 
bestelling 

• Gamba’s met tagliatelle en salade € 19,50 
• Cederzalm met spinazie en bärlauchsaus € 22,50 
• Gebakken kabeljauw met spinazie en hollandaisesaus € 19,50 
• Gebakken zeetong (op aanvraag) € dagprijs 

• Asperges met cederzalm, gekookte aardappels en barlauchsaus  € 25,00 
• Asperges met ham en ei, gekookte aardappels met 

 boterjus en hollandaisesaus  € 22,50  
• Asperges met kippendijtjes gekookte aardappels en hollandaisesaus € 20,00 
• Asperges met lamsfilet gekookte aardappels en hollandaisesaus € 29,50 
• Asperges met 3k kaaskroketjes (Vega) gekookte aardappels  

en hollandaisesaus € 22,50 

• Biefstuk van de haas met keus uit: naturel, gebakken champignons, Stroganoff- 
of pepersaus van € 29,80 tot € 32,50 

• Ossentong met madeirasaus € 18,50 
• Bauersteakjes, biefstukjes met daggroenten en een heerlijke saus van 

champignons, uien en spek € 19,90 
• Vitamine entrecote gebraden lendenbiefstuk geserveerd met 

kruidenboter en frisse salade € 25,00 
• Schnitzel met keus uit: naturel, jäger-, zigeuner-, room- en stroganoffsaus met 

daggroenten van € 15,00  tot € 18,50 
• Spareribs met tuinkruidensaus en salade € 18,50 
• Zwitserse schotel, reepjes varkenshaas in roomsaus met champignons en 

daggroenten € 17,90 
• Zigeunerpannetje, drie soorten vlees (varken, rund en kip) paprika, champignons, 

uien en zigeunersaus en daggroenten € 18,50 

• Verloren champignons (Vega) in deeg verpakte champignons met hüttenkäse, 
boswachtergroenten en walnotensaus € 17,00 

Nagerechten: 
• “Twents höfke”, vanille-ijs met boerenjongens, advocaat en slagroom € 7,20 
• Coupe dame blanche, vanil le-ijs met warme chocoladesaus en slagroom 

€ 7,20 
• Coupe ijs, vanil le-ijs met vruchten en slagroom € 4,50 
• Coupe minimaal, vanil le-ijs met slagroom € 3,90 
• Coupe kinderijsje, surprise met een bolletje knetterroomijs en  

slagroom € 5,00 
• Vlierbloesembavarois met gemarineerd fruit en slagroom € 6,80 
• Zomerkoninkjes, verse aardbeien met vanil le-ijs en slagroom € 6,90 
• Gemengde ijsbeker € 5,00 
•

Let op: aangepaste openingstijden: • Maandag rustdag • Dinsdag vanaf 16 uur • Woensdag t/m vrijdag vanaf 14 uur koffie en gebak        Dinerkaart vanaf 16 uur • Zaterdag-zondag        vanaf 12 uur lunchkaart       Dinerkaart vanaf 16 uur 


