TO GO & AFHALEN & BEZORGEN
KOFFIES (alle soorten, div, prijzen)
SMOOTIES
-

SOEPEN
4.90

Fig Vanilla, vijgen, honing, vanille, appel, perzik en banaan
Xtra Energy, aardbei en banaan
Tropical Delight, perzik, passievrucht en mango
Carebean Breeze, ananas, aardbei en kokos
Tropical Tango, mango, meloen, ananas en kiwi

SALADES

7.00

- Gerookte zalm, ei, rode ui, spinazie en cocktailsaus
- Gezond, oude of jonge kaas, ham, ei ,rauwkost,
komkommer, tomaat en remouladesaus
- Kip, krokant gepaneerde kipﬁlet met mango chutney,
ijsbergsla en tzatziki
- Pikant, met rundergehakt, paprika, champignons, ui,
gegratineerd met kaas

- Uitmarkt, maisbrood, gebakken ei, bacon, kaas tomaat,
komkommer, gerookte kip, sla en kerriedressing
- Vis, wit of bruin brood gerookte zalm, gerookte forel,
komkommer, sla, rode ui en cocktailsaus
- Carpaccio, wit of bruin brood, rundercarpaccio, sla,
Parmezaan, truffelmayonaise, rucola en komkommer

15.00

- Kip, krokante gepaneerde kipreepjes, mango chutney,
zongedroogde tomaatjes, tzatziki, komkommer en gemengde sla
- Vis, gerookte zalm, makreel, forel, gemengde sla, rode ui, paprika,
spinazie, citrus vinaigrette en wasabimayonaise
- Rundercarpaccio, met gebakken scampi`s, spekjes,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
- Vegetarisch, feta, olijven, tomaat, rode ui, croutons,
pittenmix, tzatziki en gemengde sla

- Worteltaart
3.50
- Appeltaart
3.50
- Arretjescake
2.40
- Hele appeltaart*
18.50
- Hele worteltaart*
18.50
- Hele arretjescake*
18.50
*Hele taarten 1 dag van te voren bestellen

CLUBS

- Servische bonensoep, rijk gevuld met vlees
- Stevige Hollandse erwtensoep
- Mosterdsoep met spekjes (ook vegetarisch mogelijk)
Alle soepen per liter 8.50

HUISGEMAAKT GEBAK

BROODJES (Waldkornbol of Italiaanse bol)

5.00

8.00

WARME MAALTIJDEN

15.00

- Saté van varkenshaas, met pindasaus, kroepoek en
huisgemaakte atjar
- Hamburger de Uitmarkt, huisgemaakte hamburger op een
broodje met ijsbergsla, augurk, gebakken ei, rode ui, cheddar en
hamburgersaus
- Spies van kipﬁlet, met Stroganoffsaus
- Zalmﬁlet, met witte wijnsaus
- Limburgs zuurvlees met aardappelkroketjes of friet
- Paddenstoelenburger (vegetarisch) op een brioche broodje met
feta, pijnboompitjes, rucola, tzatziki, salade en friet
*Kinderporties 9.50

SPECIALS
Hazepeper, met aardappelkroketjes en rode kool

Bestellen kan bij De Uitmarkt aan de bar of via: 0478-579677 (11.00-19.00 uur) of info@uitmarktvenray.nl
Gratis bezorgen vanaf € 25,= in Venray, Leunen, Heide en Oostrum. Met bezorgen kunt u alleen met pin betalen.

15.00

