Welkom
in

Fortuinstraat 5
7772 BM Hardenberg
Tel: 0523-268013/06-82445857
info@stadsherbergonshuis.nl

Ons Huis is een gemoedelijke stadsherberg in de binnenstad van Hardenberg
waar iedereen welkom is.
In de eerste plaats is Ons Huis een restaurant waar u heerlijk kunt genieten
van een kop koffie, een drankje, een hapje, lunch of diner.
In de tweede plaats is Ons Huis een leerwerkplek voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
In de derde plaats willen we inspirerend zijn, we moeten er zijn voor elkaar
en zuinig zijn op deze wereld. En als laatste, maar o zo belangrijk, willen we
u een heerlijk samen zijn laten ervaren.

BETEKENIS
ONS HUIS

Heerlijk:

Uitzonderlijk:

Inspirerend:

Samen:

Onze keukenbrigade
bereidt u een
heerlijke
maaltijd waar
we gebruik
maken van
seizoen- en
streekgebond
en producten.
Op onze kaart
staat een
variërend
aanbod.

In Ons Huis
hebben we te
maken met
een
uitzonderlijk
team, alle
teamleden zijn
van unieke
waarde en
doen hun best
u een zeer
aangenaam
bezoek te
verzorgen.

Respect voor
onze
medemens,
onze streek,
ons land en de
wereld vinden
we belangrijk.
Binnen Ons
Huis willen we
hier op
allerhande
vlak- hoe klein
soms ookonze bijdrage
aanleveren.

Als team
willen wij uw
bezoek als een
prettig samen
zijn laten
ervaren,
samen met
anderen of
samen
met Ons.

Voorgerechten
Mosterdsoep

5.50

Spek en ui

Tomatensoep

5.50

Soepballetjes en room

Frisse salade

9.75

Mozzarella, tomaat en basilicum

Carpaccio

9.75

Pijnboompitten, pesto en oude kaas

Huisgemaakt brood

4.75

Met tomaat, knoflook, basilicum en roomboter

Geen keuze kunnen maken?

Proeverij van voorgerechten
Te bestellen vanaf 2 personen

10.50

Menu
Verrassingsmenu van de Chef
keuze uit:

- Proeverij

31.50

3 voor-, 3 hoofd- en 3 nagerechten

- Drie gangen
- Vier gangen

29.50
34.50

Kleine gasten menu

9.50

Tomatensoep, friet, mayonaise en appelmoes en kinderijsje
keuze uit: Frikandel/Kroket/Kipnuggets/Gezonde pizza (ook los te bestellen)

Hoofdgerechten
Spareribs zoet, barbecue of zoet pittige marinade
keuze uit:

250 gram

14.50

500 gram

18.25

750 gram

22.25

Biefstuk
met een port jus
keuze uit:

100 gram

14.75

200 gram

18.75

300 gram

22.75

Varkenshaasmedaillons

geserveerd met champignonroomsaus
keuze uit:

100 gram

14.50

200 gram

17.75

300 gram

21.75

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een passend
aardappel en groente garnituur

Boerenschnitzel

16.75

Wrap

17.25

Taartje van witvis

17.25

Pasta vegetarisch

16.25

Tomaat, courgette en champignon

Kruidenkorst, tomaat en knoflook

Gegrilde groenten bosui en oude kaas

Pasta garnaal

17.75

Verse groenten tomaat en pesto

Geen keuze kunnen maken?

Proeverij van hoofdgerechten

19.50

Te bestellen vanaf 2 personen

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Nagerechten
Gevulde soes met ijs

6.75

Gemarineerde framboos en witte chocolade

Vruchten sorbet

6.75

Geserveerd met slagroom

Chocolademousse

6.75

Heerlijk met pinda’s en karamel

Taartje

6.75

Koffie

6.25

Dagelijkse wisselende taart met bol ijs

Met drie huisgemaakte lekkernijen

Geen keuze kunnen maken?

Proeverij van nagerechten
Te bestellen vanaf 2 personen

7.25

Seizoen gerechten
Voorgerechten:
Aspergesoep

5.50

Ham en ei

Frisse salade

9.75

Asperge en mosterdmayonaise

Hoofdgerechten
Asperge klassiek

17.75

Met krieltjes, ei en ham

Zalm

Gebakken met asperge en botersaus

17,75

