Van harte welkom bij

Niens Restaurant
Vertrouwd gezellig; dat is Niens!
Niens is zoals je dat al meer dan 130 jaar van
ons gewend bent. Onze gasten beschrijven het
menu van Niens Restaurant als flinke porties,
kwalitatieve gerechten en klassieke recepten.
Op deze menukaart vind je gerechten zoals
oma ze vroeger maakte. Denk aan smakelijke
schnitzels, heerlijke jachtschotel of een grote
kop tomatensoep.
Maar weet ook dat er voor gezelschappen
vanaf 8 personen menu’s te reserveren zijn!
Welkom bij Niens Restaurant, waar ‘oud en
vertrouwd’ heel goed samengaat met modern
en eigentijds!

Heb je een allergie? Meld het ons!
Niens Restaurant • www.niens.nl • 077-4652219

ASPERGEKAART
Aspergesoep met ham en ei
Salade asperges - voorgerecht

5,75
10,95

met kalfsrosbief, salsa verde, pijnboompitten,
kappertjes en rode ui

Asperge traditioneel

Aspergesoep
21,95

met ham, ei, gekookte krieltjes en geklaarde boter

Portie asperges 500 gram

8,95

Portie gefrituurde asperges

5,25

***

Zacht gegaarde zalm
met asperges en witte wijnsaus
OF

gegaard in eigen jus met asperges

SPECIAAL AANBEVOLEN

***

Rabarbercompote

Runder rib-eye

aardbeiensorbet en ijs van yoghurt en
22,50

Runder entrecote

van de grill (300 gr) met saus naar keuze*

met ham en ei

Kalfssukade

6 halve asperges

van de grill (200 gr)
met kruiden-knoflook boter of saus naar keuze*

ASPERGEMENU

asperges met crumble
Prijs 3-gangen Aspergemenu

24,50

*keuze uit champignonroomsaus, stroganoffsaus, pepersaus of gebakken champignons.
Bij het hoofdgerecht serveren we twee soorten groenten, salade, aardappeltjes en friet.

32,50

VOORGERECHTEN
Carpaccio

10,50

dun gesneden rundvlees met Rucola,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en
basilicummayonaise

Kipsalade

8,50

9,75

8,75

diverse soorten tomaat, mozzarella,
basilicummayonaise en salsa verde

Kalfsrosbief salade

salade van zacht gegaarde kalfsrosbief met
rode ui, kappertjes en baconmayonaise

5,25

Goulashsoep

5,50

Tomatensoep

5,25

‘Soep van de Chef’

5,25

Uiensoep

5,50

rijkelijk gevuld

bonbon van huis gerookte zalm met
een vulling van zacht gegaarde zalm,
met frisse salade en mierikswortelmayonaise

Tomaat mozzarella - vegetarisch

Rundvleesbouillon

met groentevulling en balletjes

kip-kerrie salade en gerookte kip
met Rucola en croutons

Zalm bonbon

SOEPEN

10,25

met balletjes - ook vegetarisch mogelijk

gegratineerd met kaas

Bij voorgerechten en soepen serveren we
stokbrood en huisgemaakte kruidenboter.

HOOFDGERECHTEN
Kabeljauw

20,95

Schnitzel

16,25

Zalm

20,95

Schnitzel ‘Italiano’

17,25

Zeebaars

20,50

Varkenshaas

20,95

Biefstuk

21,95

risotto met groente van het seizoen

met saus naar keuze*

Paddenstoelentaartje

Oma’s jachtschotel

15,95

Duo van kalf

20,95

met spinaziesaus

met prei, paprika en champignons,
gegratineerd met kaas

met witte wijnsaus

gebakken zeebaars met scampi’s
en kreeftensaus

Groenterisotto - vegetarisch

- vegetarisch

bladerdeegbakje met romige saus
kruiden en paddenstoelen

met saus naar keuze*

met saus naar keuze*
15,95

14,95

gegaard draadjesvlees in romige
mosterdsaus met aardappelpuree

kalfsoester en sukade met eigen jus
Bij het hoofdgerecht serveren we twee soorten
groenten, salade, aardappeltjes en friet.

*keuze uit champignonroomsaus, stroganoffsaus,
pepersaus of gebakken champignons.

DESSERTS
Dame Blanche

6,25

vanille ijs, slagroom en
warme chocoladesaus

IJs met warme kersen

6,25

vanille ijs, slagroom en
warme kersensaus

Limburgse roomrijstpudding
met kaneel en gedroogde pruimen

4,95

‘Dessert van de Chef’

5,95

Crème brûlée

6,95

huisgemaakte vanille crème brûlée
met vanille ijs

Chocotaartje

6,95

met ijs van witte chocolade en vanillesaus

Cheesecake

6,25

met citroensorbet en bosvruchtencompote

KINDERKAART

HOOFDGERECHTEN

VOORGERECHTEN
Kipcocktail

4,50

met kerriesaus

Rundvleesbouillon

3,50

met groenten en balletjes

Tomatensoep

3,50

met balletjes
Onze voorgerechten worden geserveerd
met brood en kruidenboter!

Kinderschnitzel

9,95

Diverse mini snacks 5 stuks

5,95

Kibbeling 5 stuks

5,95

Kipnuggets 5 stuks

5,95

Frikandel of Kroket

5,95

Bitterballen 5 stuks

5,95

met champignonroomsaus, pepersaus
of stroganoffsaus

Bovenstaande gerechten worden geserveerd

PANNENKOEKEN

met frietjes, mayonaise, appelmoes en
groente!

Pannenkoek naturel

5,50

Pannenkoek met appel

5,95

Mini Pizza Margarita

5,95

Spaghetti

6,25

met bolognesesaus

IJSJES
Coupe ‘Bibi de ijsbeer’

3,95

Bibi de ijsbeer ijs en vanille ijs met
aardbeiensaus en slagroom

Coupe ‘Joris de ijsbeer’

3,95

Joris de ijsbeer ijs en vanille ijs met
chocoladesaus en slagroom

Kindercoupe ‘warme kersen’

3,95

vanille ijs, slagroom en warme kersensaus

Kindercoupe ‘dame blanche’

3,95

vanille ijs, slagroom en chocoladesaus

Poffertjes - 12 stuks

4,25

Poffertjes met ijs - 12 stuks

5,25

