
TIPS EN TOPS 
 

Heeft u persoonlijke (dieet)wensen? Wij houden hier graag rekening mee. Heeft u een allergie? 

Vraag naar de allergenenkaart.  

 

Wij serveren ook:  

 

Ontbijt  

€14,50  

Iedere dag een uitgebreid ontbijtbuffet 

 

High Tea  

€23,50  

Diverse sandwiches, warme hapjes, zoetigheden en onbeperkt koffie/thee gedurende 3 uur  

 

High Wine  

€29,75  

Vier smaakvolle wijnen met vier bijpassende gerechtjes  

 

Wijnen voor twee  

€12,50 p.p. 

Fles huiswijn naar keuze, water en diverse borrelhapjes 

 

Leuk voor uw volgende bezoek! 

 

Op de hoogte blijven van nieuws, evenementen en activiteiten? Volg Hotel & Gasterij De Roode 

Schuur / Restaurant Meadows op social media en via de maandelijkse nieuwsbrief (vraag de 

bediening voor meer informatie om u in te schrijven). 

 

Eet smakelijk  

  



LUNCHKAART: MENU’S, SOEPEN EN SALADES   
 

2-gangen verrassingslunch        €15,50 

Soep met een sandwich van de chef  

 
Business 2-gangen lunch        €22,50 
Voor- en hoofdgerecht van de chef  
 
 
 
Soepen  
Paprika soep met basilicumschuim en chorizo kaantjes    €8 
 
Kreeftensoep met rouille en crouton       €9 
 

 

Salades 
Groene asperges, ei, oesterzwammen, Parmezaanse kaas en 
vinaigrette dressing         €11 
 
Gekruide kippendij, tabouleh, kikkererwten met een dressing  
van koriander en tomaat        €12 
 
Gamba, avocado, mango chutney en zoetzure komkommer               €12 
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle soepen en salades worden geserveerd met brood en boter en zijn te bestellen 

tussen 12:00 uur en 17:00 uur. 



LUNCHKAART: BELEGDE BROODJES 

 
Gegrilde MRY burger, peper chutney, chorizo en blauwe kaas   €11 
 
 
Gerookte zalm, wakame, sesam en mierikswortel crème    €11 
 
 
Avocado, gepocheerd ei, mesclun, gerookte amandelen en gepofte rijst  €9 
 
 
Gemarineerde kip met vadouvan mayonaise, tomaat en sla    €9 
 
 

Uitsmijter met de keuze uit ham, kaas of rosbief     €9 

 

Uitsmijter Meadows (ham, kaas en rosbief)      €10 

 

Omelet met gebakken champignons        €9 

     

Rijk gevulde boerenomelet met champignons, boerengroenten en ham   €10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U heeft de keuze uit bruin boerenbrood of maisbrood. Alle belegde broodjes zijn te bestellen 

tussen 12:00 uur en 17:00 uur. 



DINERKAART: MENU’S EN VOORGERECHTEN  

3-gangen verrassingsdiner        €33 

3-gangen wijnarrangement         €16,50 

 

4-gangen verrassingsdiner        €36 

Wijnarrangement Meadows        €22,50 

 

5-gangen verrassingsdiner         €39  

Wijnarrangement Meadows        €22,50 

 
 
Tonijn, tempura gamba, limoen vinaigrette met      €12 
granité van komkommer         
DOW’S Altano Branco, Portugal        €5,25/€27.50 
Een levendig bouquet van passiefruit, ananas en een 
subtiele zweem van vanille.  
 
 
Terrine van geitenkaas, gegrilde groenten, paprika coulis,    €11 
crouton en pesto dressing        
DOW’S Altano Branco, Portugal 4 druiven       €5,25/€27.50 
Een levendig bouquet van passiefruit, ananas en een 
subtiele zweem van vanille. 
 
 
Steak tartaar met een 63 graden dooier, truffel mayonaise en    €12 
zoetzure groenten 
Fuedi Principi di Butera Grillo, Italie Trend 2017      €5.75/30.00 
Een bijzonder zuivere, slanke wijn met een fris aroma 
en associaties van citrus, ananas en wat munt. 
 
 
Avocado, rivierkreeftjes , limoen crème en yuzu gel     €11 
Laroche Mas le Chevaliere Blanc, Chardonnay (Hout) Frankrijk    €6.25/32.50 
Een fonkelende, lichtgele, droge wijn met een frisse, 
fruitige smaak en geurige florale aroma's 
 
 
Paprika soep met basilicumschuim en chorizo kaantjes    €8 
 
 
Kreeftensoep met rouille en crouton       €9 
 
 
Brood met roomboter, olijfolie en zout      €1,50 p.p. 
 
 

  



DINERKAART: HOOFDGERECHTEN  

 
Tournedos, zomerse groenten met rode wijn saus    €29 
Vicente Gandia Uva Pirata Petit Verdot Spanje     €6.25/32.50 
Kersenrood, een bouquet van rode bessen, caramel, 
vanille en koffie. 
 
 
Lamsrump, doperwten crème , jonge erwtjes,     €27 
meiknol en tijm jus  
Weingut Allram, Zweigelt Tradition Oostenrijk      €5.75/30.00 
Frisfruitig en soepel met de smaak van roodpaarse 
zomervruchten en een vleug donkere, aardse tonen. 
 
 
Roodbaars  met langoustine saus , zwarte linzen en lamsoren  €26 
Fuedi Principi di Butera Grillo, Italie Trend 2017     €5.75/30.00 
Een bijzonder zuivere, slanke wijn met een fris aroma 
en associaties van citrus, ananas en wat munt. 
 
 
Gerookte zalm met aubergine kaviaar , basilicum gnocchi,    €25 
groene asperges en yoghurt crème 
Laroche Mas le Chevaliere Blanc, Chardonnay (Hout) Frankrijk   €6.25/32.50 
Een fonkelende, lichtgele, droge wijn met een frisse, 
fruitige smaak en geurige florale aroma's 
 
 
Kalf lende met chutney van paarse kool, meloes ui ,    €26 
anijs paddenstoelen en jus de veau 
Laroche Mas le Chevaliere Blanc, Chardonnay (Hout) Frankrijk   €6.25/32.50 
Een fonkelende, lichtgele, droge wijn met een frisse, 
fruitige smaak en geurige florale aroma's 
 
 
Bloedworst van biet en polenta, chutney van rode ui en    €22 
bieten garnituren 
Weingut Allram, Zweigelt Tradition Oostenrijk      €5.75/30.00 
Frisfruitig en soepel met de smaak van roodpaarse 
zomervruchten en een vleug donkere, aardse tonen. 
 
 
Extra bijbestellen: aardappelwedges en mayonaise    €2,50 

 

           

 

 

 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelwedges. 



DINERKAART: DESSERTS  

 
Dame blanche geserveerd op eigen wijze       €11 
Diszoko Furmint Late Harvest Hongarije       €6.25 
Aroma's van perzik, peer, honing en zelfs nootmuskaat.  
De smaak is fris, met een fijne zoetheid en een lange afdronk. 
 
 
Aardbeien Romanoff , bramen sorbet , merengue      €9 
G.D. Vajra Moscato d’Ast         €5.50 
Verrassend fruitige licht mousserende wijn van 
hetgerenommeerde huis Vajra. 
 
 
Hangop en mango met passievruchten parfait     €9 
G.D. Vajra Moscato d’Asti         €5.50 
Verrassend fruitige licht mousserende wijn van 
hetgerenommeerde huis Vajra. 
 
 
Hollandse en Franse kazen         €11  
Diszoko Furmint Late Harvest Hongarije       €6.25  
Aroma's van perzik, peer, honing en zelfs nootmuskaat. 
De smaak is fris, met een fijne zoetheid en een lange afdronk. 
  

 


