Renzo voor thuis
Afhaalmenu Renzo,
drie gangen voor € 32,50

Alle gerechten zijn ook los te bestellen
Voor- en hoofdgerecht kunnen ook vegetarisch – deze gerechten
kunnen per dag variëren.

Voorgerecht
Carpaccio van zalm/ krokante wasabi kroepoek/ kerriemayonaise/ sojaboontjes
Of
Salade van runderentrecôte/ salsa van schorseneren/ gebakken bosui/
gepofte rijst/ truffelmayonaise

€ 11.50

€ 11.50

Hoofdgerecht
Viscurry met kabeljauw en gamba’s/ Thaise rijst/ huisgemaakte atjar
Of
Saltimbocca van kalf/ prosciutto/ salie/ mozzarella/ spaghetti met tomaten-pesto/
rucolasalade

€ 18.50

€ 18.50

Nagerecht
Tiramisu 2.0
Of
4 stukjes kaas / suikerbrood / confituur

€ 7.50
€ 9.50

Gerechten buiten het menu
Luxe borrelplank vanaf 2 personen (houten plank €20,00 euro borg)
Diverse ham-, vis- en kaassoorten, soepje, Renzobol met kruidenboter

€ 16,25 pp

Renzobol met smeersels
Rundercarpaccio / truffelmayonaise / Parmezaanse kaas / balsamico
Pomodori tomatensoep 1 liter
Langoustine soep 1 liter

€ 4,50
€ 11,50
€ 10,00
€ 14,50

Broodje Black Angus burger/ buikspek/ cheddar/ truffelmayonaise
Wildstoofpot/ rode kool/ aardappelpuree/ spruiten
Wildstoofpot/ huisgemaakte frites/ mayonaise

€ 15,50
€ 18,50
€ 15,50

Pasta Bolognese
Pasta Carbonara
Pasta con Manzo (met biefstukpuntjes)
Alle pasta’s worden geserveerd met tomaten-rucolasalade en Parmezaanse kaas

€ 11,50
€ 12,50
€ 14,50

Friandises, drie huisgemaakte zoetigheden, lekker bij de koffie

€ 5,50

U kunt bestellen voor vrijdag, zaterdag en zondag. Bestellen kan tot 15:00 uur op dezelfde dag.
Afhalen of bezorgen kan tussen 13:00 en 19:00 uur. Bezorgkosten zijn € 2,50. Bestellingen
boven € 75,00 worden gratis bezorgd.
Geef uw bestelling door via www.restaurantrenzo.nl of bel naar 06-50613343

DINER
MENU VAN DE CHEF
€36,50 - €42,50 - €49,50

3-4-5 gangen

GOED BEGIN

Oesters
Granny Smit / granite limoen

per stuk € 3,10

Rundercarpaccio basilicummayonaise / tomatenantiboise / parmezaanse kaas / rucola
(supplement krullen eendenlever)
Gemarineerde zalm
flatbread / wasabi schuim / soja boontjes / limoen hangop

€13,75
€ 5,50
€13,75

Terrine eendenlever
compote van appel / pancetta/brioche / balsamicostroop/pistachepitten

€15,50

Kwartel & gamba
broodkruim / doperwtencrème / kwarteleitje / tomaat-olijven dressing

€14,50

Dungesneden tonijn
sesamdressing / zoetzuur/krokante rijst / gemarineerde druiven

€13,75

Proeverij Renzo
compositie van 4 kleine voorgerechtjes

€16,75

Portobello gemarineerd (v)
lauwwarm / mozzarella/pesto / tomatenschuim

€11,50
vanaf € 7,50

Dagsoep

€ 8,50

Romige kerriesoep
krab/geslagen room/bosui

HET GROTE GENOT
Dagprijs

Catch of the day
Gebakken kabeljauwhaas
krokante beignets van mosselen/Thaise curry vissaus/paksoi

€23,50

Franse Bouillabaisse
goedgevulde maaltijdsoep / diverse schelp- en schaaldieren / croutons / rouille

€23,50

Gebakken gamba’s
aardappelsalade / spaghetti van komkommer / kerrie-chilisaus

€22,50

Surf & turf
ossenhaas / gamba’s / stamppot van truffel en komkommer / zwarte knoflooksaus

€28,50

Gebakken kalfhaas & kalfswang
pancetta / crème van bospeen / uienmarmelade / Pedro Ximénezsaus

€24,50

Gelderslandhoen & kalfszwezerik
parmaham / wortelmarmelade / bimisalade / rode portsaus

€23,50

Gebakken lamsfilet & rack
hummus / sugarsnaps / hollandaise saus

€24,50

Gebakken gnocchi (v)
peer / Goirles blauw / geroosterde pompoen / salade van romanesco (vegetarisch)

€20,50

Frites met mayonaise

€ 3,50
€ 4,50

Frites de luxe

HEMELS EINDE
Dame Blanche
cookie dough / vanille-ijs / chocoladesaus / slagroom

€ 9,00

Creatie van Mango
panacotta van chocola /cremeux / sponscake / chutney / sorbetijs van mango

€ 9,00

Sorbetijs met vers fruit
koude vanillesabayon / crumble / knetterdip

€ 9,00

Frambozen cheesecake
Italiaans schuim / sorbetijs van frambozen / gel

€ 9,00

Kaasbordje
5 stukjes kaas / notenbrood / confituur

€13,50

SPECIAL COFFEES
Irish coffee
Jameson whiskey

€ 6,75

Spanish coffee
Likeur 43 of Tia Maria

€ 6,75

Italian coffee
Amaretto

€ 6,75

Brabantse koffie
Schrobbelèr

€ 6,75

French coffee
Grand Marnier

€ 6,75

Friandises
Huisgemaakte zoetigheden (3 stuks)

€ 5,50

Ice coffee
2 bolletjes vanille-ijs, slagroom

€ 6,75
Keuken voor diner geopend van 17-21 uur

LUNCH
BROODJES
Sashimi van tonijn met Renzo bolletje
kikoman, wakame, hangop van limoen en komkommer

€12,50

Rundercarpaccio geserveerd op een Renzo bol
truffelmayonaise, oude kaas, pesto en rucola

€ 9,00

Garnalen trio geserveerd met een brioch broodje
soepje, cocktail, kroketje en cocktailsaus

€13,50

Gebakken gamba’s geserveerd op een Renzo bol
kerrie chili saus en zoetzure witte kool

€ 9,50

Prosciutto en pesto geserveerd op een Renzo bol
parmezaanse kaas, rucola en cerise tomaatjes

€ 9,50

Gerookte eendeborst geserveerd op een Renzo bol
witte kool en een chutney van appel en peer

€ 8,50

Lunchplank geserveerd met een Renzo bol
dagsoep, diverse vleeswaren en een kroket met mosterd

€10,95

Club Sandwich geserveerd met maïsbrood
kippendijen, bacon, krop sla, eitje en renzosaus

€10,50

Geitenkaas uit de oven geserveerd op een Renzo bol
bacon, walnoten en rode biet (kan ook zonder bacon)

€ 7,50

Uitsmijter Renzo geserveerd op maïsbrood
3 eieren, kaas, parmaham, parmezaanse kaas en groentetuintje

€ 9,00

SALADES
Vissalade

diverse vissoorten, knoflookmayonaise, kruidenboter en Renzo bolletje

€16,95

Ceasarsalade
kippendijen, ansjovis, croutons, parmezaanse kaas, kruidenboter en Renzo bolletje

€15,95

SOEPEN
(wisselende prijs)

Soep van de dag

RENZO PLANKEN
Antipasti plank geserveerd met 2 mini Renzo bolletjes
diverse hamsoorten, olijven, kaas en kippendijen

€17,50

Luxe plank geserveerd met Renzo bol
diverse vissoorten, vleeswaren en kaas (vanaf 2 personen)

€32,50

BORRELGARNITUUR
Runderbitterballen
van de Bourgondiër

8/12 stuks

€ 6,00 / € 9,00

6/12 stuks

€ 6,50 / € 9,50

Mix bittergarnituur
Garnalen bitterballen
van de Jong

6 stuks

Bami/nasi bittergarnituur
van Tra

8/12 stuks

Kaassoufflé
van souflesse

6 stuks

€ 8,50
€ 6,00 / € 9,50
€ 7,50

Sashimi
van tonijn, zeewierkoekje, Kikkoman

€12,50

Antipasti plank geserveerd met 2 mini Renzo bolletjes
diverse hamsoorten, olijven, kaas en kippendijen

€17,50

Luxe plank geserveerd met 1 Renzo bol
met diverse vissoorten, vleeswaren en kaas (vanaf 2 personen)

€32,50

Garnalenkroketten
cocktailsaus en citroen

€10,50

2 stuks

Loempia
van eend, hoisin en komkommer
Kaasplankje
5 stuks, suikerbrood en confituur

2 stuks

€ 7,50
€13,50

KINDERKAART DINER
Kopje tomatensoep
(met stukje brood met kruidenboter)
Spaghetti met saus
(keuze uit bolognesesaus of carbonarasaus, parmezaanse kaas als topping)
Aardappelgezichtjes met mini bittergarnituurtje
(met mayonaise / ketchup en kuipje appelmoes)
Aardappelgezichtjes met stukje biefstuk of gamba’s
(met kuipje appelmoes en saus; vraag naar de saus)
* U kunt in plaats van de aardappelgezichtjes uiteraard ook friet kiezen

TOETJES
Kinderfeestje
(coupe smurfenijs met slagroom en leuke decoratie)
Lekker makkelijk
(keuze uit; schatkistje, calippo of raketje)

KINDERKAART LUNCH
Sneetje brood
(wit brood met keuze uit; ham, kaas, ei, jam, hagelslag of Nutella)
Worstenbroodje
Mini uitsmijter
(snee witbrood met ham, kaas en spiegelei)
Kindertosti
(snee witbrood met ham, kaas en ketchup)
Kopje tomatensoep
(met stukje brood met kruidenboter)

Kinderfeestje
(coupe smurfenijs met slagroom en leuke decoratie)

