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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. 

De zomer maakt langzamerhand plaats voor een hopelijk mooie 
nazomer. Een nazomer met nog aangename terrasdagen en heerlijke 
gerechten begeleid met een koel drankje.  

Ook de Oktoberfesten gaan niet door? Vandaar dat we u kennis 
willen laten maken met wat typisch Bayerische gerechten tot de 
winterkost-tijd weer aanbreekt. Hierbij hebben we ook nog passend 
bier bij. 

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! 

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: http://vanhalbez.jamezz.app/ 

 

Voorgerechten: 
• Russisch ei met visgarnituur en eitje € 8,00 
• Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas  

en pijnboompitten € 12,80 
• Zeevruchten speciaal, bestaat uit gerookte zalm, paling, 

garnalen, forel en gerookte makreel  
met een frisse salade € 13,20 

• Vleespasteitje € 7,50 
• Champignonbeignets, in bierbeslag gebakken champignons 

met een tuinkruidensaus € 7,50
• Oerbrood met kruidenboter € 6,00 
• 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: 
• Tomatencrèmesoep € 5,30 
• Tutensoep (Kippensoep) €5,30 
• Heldere ossenstaartsoep met glaasje madeira € 6,30 
• Groentesoep € 5,30 
• Bayerische Biersuppe € 5,30 
• Mosterdsoep € 5,30 

Hoofdgerechten: 
• Bayerische wurst-salat met tomaat, komkommer en gemengde 

sla € 12,50 
• Salade Drieka, (vega) salade met appel, komkommer, 

3k kaaskroketjes en wedges € 15,80 
• Bayerische Leberkäse mit Kartoffelsalat, gebakken 

gehaktbrood met aardappelsalade en spiegelei € 13,00  

• 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 
• De Combinatie met tuinkruidensaus en salade 

 (spareribs met een halve haan)  € 17,90 

• Gamba’s met tagliatelle en salade € 19,50 
• Gebakken zalm met spinazie en dillesaus € 22,50 
• Visschnitzel van victoriabaars met venkel en  

remouladesaus € 18,50 
• Gebakken zeetong (op aanvraag) € dagprijs 

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

• Zwitserse schotel, reepjes varkenshaas in roomsaus met 
champignons en daggroenten € 17,90 

• Zigeunerpannetje, drie soorten vlees (varken, rund en kip) paprika, 
champignons, uien, zigeunersaus en daggroenten € 18,50 

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

van champignons, uien en spek € 19,90 
• Bayerische Biergulasch, varkensvlees in bier gegaard met spätzle 

en daggroente € 16,00  
• Schweinehaxe mit Sauerkraut € 15,00  
• Schnitzel met keus uit: naturel, jäger-, zigeuner-, room- en 

stroganoffsaus met daggroenten van € 15,00  tot € 18,50 
• Allgäuer Schnitzel, “cordon bleu” met bergkaas en spek € 17,50 
• Spareribs met tuinkruidensaus en salade € 18,50 
• Burger ut Hummel, speciaal burger van de Boerderij de Steenoven 

met melkbroodje, wedges, gebakken ei en hollandaise saus € 18,50 

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

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

• Vegetarische pasta met peulvruchten, cashewnoten 
en tomatensaus € 15,50 

• Beefree Burger, vegetarische burger met 
melkbroodje, wedges, gebakken ei en hollandaise saus 
€ 18,50 

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 
• Pruimentaart met Fries suikerbrood roomijs    

€ 6,50 
• Warme Apfelstrudel met vanil le-ijs en -saus 

met slagroom € 6,80 
• Sorbet ijs palet, druif, banaan en groene appel 

sorbetijs met slagroom € 5,50 


