
Desserts.

borrelhapjes.

Uitgebreid assortiment warme 
en koude hapjes. Bestaand uit 
brood, vlees, vis & vegetarisch.                            
Vraag naar de mogelijkheden.

de Huiskamer 
van het Leudal

hotelhouben@home.nl
kerkstraat 19

6083 AD Nunhem

www.dehuiskamervanhetleudal.nl

DAME BLANCHE  5,50
vanille ijs met chocoladesaus
& slagroom

COUPE NEGRESCO 5,-
chocolade & vanille ijs, advocaat, 
slagroom & hemelse modder (indien 
voorradig)

KAASPLANKJE  7,50
verschillende soorten kaas. 
met brood, nootjes druiven & stroop.

HANDIJSJE   2,-/3,-
vraag naar ons assortiment.

PORTIE BITTERBALLEN 5,50

BITTERGARNITUUR  5,50/11,-
variatie aan snacks. klein of grote portie.

PORTIE OLIJVEN  2,75

PORTIE PINDA’S  2,75

BROOD MET TAPENADE 3,75

TAPAS SCHOTEL  8,50 p.p
vanaf 2 personen.

bij de borrel

KLEINE
KAART.
de Huiskamer van het Leudal



 SALADES
CARPACCIO 
carpaccio van fijn gesneden ossenhaas 
met pesto of truffelcreme, parmezaanse 
kaas en pijnboompitten.

SALADE KIP
frisse, knapperige salade met kipfilet.

‘DE HUISKAMER VAN HET LEUDAL’ 
lauw-warme salade met gebakken spekjes, 
prei, ui, champignons, afgemaakt met een 
frambozendressing.

SALADE SCAMPI
knapperige salade van scampi’s. 
gebakken in een kruiden-knoflook olie.
afgemaakt met een heerlijke dressing.

GRIEKSE SALADE
salade met feta, olijven, paprika, 
zongedroogde tomaten en aceto bal-
samico.

VEGETARISCHE SALADE
laat u verrassen door onze kok.

salade  10,-
als maaltijdsalade 15,-

Al onze salades worden         
geserveerd met stokbrood en de 

allerlekkerste kruidenboter.

alle soepen zijn huisgemaakt
door onze chef.

TOMATENSOEP   5,-
VAN HET HUIS
goed gevulde tomatensoep met 
balletjes.

RUNDERBOUILLON  5,-
grootmoeders runderbouillon

SOEP VAN DE DAG  5,-
altijd wisselende dagsoep. 

Al onze soepen worden         
geserveerd met stokbrood en de 

allerlekkerste kruidenboter.

  

lekker soepje.

baguette’s.

warme gerechten.

Al onze warme gerechten     
worden geserveerd met frietjes & 

salade. (m.u.v de pasta)

BAGUETTE GEZOND 7,50
broodje met sla, komkommer, tomaat, ei 
en heerlijke honing-mosterd creme

BAGUETTE MET ZALM 8,-
rijkelijk gegarneerd.

BAGUETTE WARME HAM 7,50

BAGUETTE MET BRIE 8,-
warm geserveerd, met honing, kaneel, 
appel & walnoten

BAGUETTE GIPSKAMER 7,50
ovenbroodje met gebakken spekjes, 
prei, ui, champignons. gegratineerd met 
kaas.

TOSTI HAM/KAAS 3,50

TOSTI HAWAII  3,50

TOSTI MET SALADE 6,-

BRUSHETTA  3,50
huisgemaakt met turks brood

PASTA CARBONARA  10,-
pasta. met knoflook, spekjes, ui en champignons

JACKY BURGER (150gr.) 9,-
huisgemaakte burger
met kerry of chilisaus

SCHNITZEL   13,50
gebakken schnitzel. 
naturel / stroganoff / champignon-roomsaus

SPARE RIBS   15,-
met chili saus. om je vingers bij af te likken. 

SATE    15,50
heerlijke sate van varkenshaas met 
huisgemaakte pindasaus.

KINDERMENU   7,50
frietjes, appelmoes, (mini)hamburger 
schnitsel of sate.

PROEFPLANKJE  14,50
3 kleine gerechtjes voor als je niet kunt kiezen.

EetMENUTJE  18,50
 kleine salade, kopje soep
 warm gerecht & een toetje.

Tosti’s


