
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 
 
Wildbouillon met truffelroom        €8,50 

 

 

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, paprika 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 

 
 
Carpaccio van Ree met gemarineerde paddenstoelen,    €12,50 
truffelmayonaise en mosterdzaad         
Fritz Wabner Spatburgunger, Duitsland, Pinot Noir      €5.75/30.00 
Typisch, fijne en warme Bourgogne stijl, zacht en vol van smaak,  
goede concentratie en mooi fruit. 
 
 
Geitenkaas met gegrilde groente, paprika coulis, crouton     €11 
en een dressing van pesto 
Gandia Hoya de Cadenas 130, Spanje, Sauvignon Blanc/ Verdejo    €5.75/30.00 
Jubileumwijn ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van Gandia.  
Een frisse, intense wijn met een bittertje in de afdronk. 
 
 
Roulleaux van MRY rund met een crème van mierikswortel,     €10,50 
gerookte amandel en zoetzure groente 
Fritz Wabner Spatburgunger, Duitsland, Pinot Noir      €5.75/30.00 
Typisch, fijne en warme Bourgogne stijl, zacht en vol van smaak,  
goede concentratie en mooi fruit. 
 
 
Cheviche van heilbot met diverse bereidingen van diverse wortelsoorten  €12 
Montemassi Calasole Vermentino, Italie, Vermentino     €5.75/30.00 
Helder lichtgeel, geurt naar bloemen en wit fruit, in de mond citrus  
en een bescheiden toets van amandel. Kenmerk is een elegante aardsheid. 
 
 
Paprika soep met basilicumschuim en chorizo kaantjes    €8 
 
 
Wildbouillon met truffelroom        €8,50 
 
 
Brood met roomboter, olijfolie en zout      €1,50 p.p. 
 
 

  



DINERKAART: HOOFDGERECHTEN  

 

Tournedos met pastinaak, gekarameliseerde witlof, abrikoos en olijf €29 
Chapoutier Lirac , Frankrijk, Grenache Noir/Syrah     €6.25/32.50 
Donker rood, intens en fruitig bouquet (bosbessen en bramen)  
en ietwat 'geroosterd' als hij zich verder ontvouwt.  
Breedgeschouderde smaak met rood fruit en zachte tannines. 
 
 
Snoekbaars met bataat, ingelegde groente en kreeftenschuim  €25,50 
Vajra Langhe Bianco Dragon, Italie, Chardonnay/Sauvignon Blanc  €6.25/32.50 
Bijzondere, opwekkende witte wijn uit de Piemonte  
met florale en fruitige tonen. 
 
 
Kabeljauw met een crème van zwarte knoflook, pompoen    €26,50 
en een saus van mosterd  
Vajra Langhe Bianco Dragon, Italie, Chardonnay/Sauvignon Blanc  €6.25/32.50 
Bijzondere, opwekkende witte wijn uit de Piemonte  
met florale en fruitige tonen. 
 
 
Parelhoen met fregola, gruyère, spekjes en een saus van paddenstoelen €24,50 
Fritz Wabner Spatburgunger, Duitsland, Pinot Noir     €5.75/30.00 
Typisch, fijne en warme Bourgogne stijl, zacht en vol van smaak,  
goede concentratie en mooi fruit. 
 
 
Hertenbiefstuk met chutney van paarse kool, meloes ui,    €28,50 
anijs paddenstoelen en krachtige wildjus 
Chapoutier Lirac , Frankrijk, Grenache Noir/Syrah     €6.25/32.50 
Donker rood, intens en fruitig bouquet (bosbessen en bramen)  
en ietwat 'geroosterd' als hij zich verder ontvouwt.  
Breedgeschouderde smaak met rood fruit en zachte tannines. 
 
 
Truffelrisotto met paddenstoelen, Little Gem, parmezaan     €22 
en gepocheerd ei 
Vajra Langhe Bianco Dragon, Italie, Chardonnay/Sauvignon Blanc  €6.25/32.50 
Bijzondere, opwekkende witte wijn uit de Piemonte  
met florale en fruitige tonen. 
 
 
Extra bijbestellen: aardappelwedges en mayonaise    €2,50 

 

 

 

 

 

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelwedges. 



DINERKAART: DESSERTS  

 
Tarte tatin, met kaneelijs en vanillesaus      €10,50 
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. 
 
 
Gekarameliseerde stoofpeer, saus van rode wijn, crumble van 5 spices mix,  €9,50 
vanille crème en ijs van stoofperen 
Banyuls of Maury , Frankrijk, Grenache Noir       €6.25 
Zondoorstoofde wijn met veel fruit en een hint van cacao. 
 
 
Chocolade crumble, witte chocolade toffee, chocolade saus,    €9,50 
witte chocolade mousse en chocolade ijs 
El Candado, Spanje, Pedro ximenez        €6.25 
Zachte en fluwelige sherry met tonen van pruimen en een lange afdronk. 
 
 
Selectie van kazen uit het seizoen       €11  
Dow’s masterblend late bottled Vintage       €6.25 
Dow's elegante stijl is heel duidelijk in de weelderige en tegelijk  
slanke smaak van deze fruitige, pittige Late Bottled Vintage.  

 


