Extra’s en sauzen
Portie aardappelkroketjes ............................................ 2,95
Portie frietjes................................................................. 2,45
Mayonaise...................................................................... 0,75
Belgische mayonaise..................................................... 0,75
Curry.............................................................................. 0,75
Ketchup.......................................................................... 0,75
Appelmoes..................................................................... 0,85
Lekker voor erbij

Lekker voor erbij
Bitterballen.................................................................... 5,25
10 overheerlijke bitterballen met 2 sausjes

Kleine snackschotel....................................................... 5,75
15 gevarieerde snackjes met 2 sausjes. De variatie bestaat
uit een bitterbal, mini frikandel, bami hap en kip.

Grote snackschotel .................................................... 10,95
36 gevarieerde snackjes met 2 sausjes. De variatie bestaat
uit een bitterbal, mini frikandel, bami hap en kip.

Zakje chips..................................................................... 0,90

TAFELWATER
Sourcy stil, sprankelend................................................ 7,75
PSV
Rode, witte port............................................................. 2,75
Sherry droog, medium.................................................. 2,75
Vieux.............................................................................. 2,75
GEDESTILLEERD
Jonge, Oude Jenever...................................................... 2,50
Els, Corenwijn................................................................ 2,50
Schrobbelèr, Jägermeister............................................. 2,50
Apfelkorn, Dropshot...................................................... 2,50
STERKE DRANK
Diverse sterke dranken................................................. 3,95
Cognac Remy Martin..................................................... 4,95
WARME DRANKEN
Koffie.............................................................................. 2,00
Thee............................................................................... 2,00
Cappuccino ................................................................... 2,45
Koffie verkeerd.............................................................. 2,25
Latte macchiato ............................................................ 2,85
Espresso........................................................................ 2,00

Paprika of naturel

Limburgse Vlaai............................................................. 2,75

Zakje snoep................................................................... 1,50

Onze andere kaarten voorzien in het genot van frisdranken en bieren.

Verschillende snoepjes voor elke trek een.

Diverse hand ijsjes.............................................. 0,90 / 2,95
Raketje, Calippo, Magnum, Cornetto etc.

DRANKEN
WIJNEN
Droge witte huiswijn..................................................... 3,25
Zoete witte huiswijn...................................................... 3,25
Huis rosé ...................................................................... 3,25
Rode huiswijn................................................................ 3,25
Huiswijn per fles......................................................... 17,50
ALCOHOLVRIJE WIJN PER FLESJE
Rose per ........................................................................ 3,75
Droge witte wijn............................................................ 3,75
witte wijn zoet............................................................... 3,75
Rode Wijn...................................................................... 3,75
Cocktail alcoholvrij heerlijk fris met fruit..................... 3,95
Cocktail met alcohol .................................................... 6,25
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Algemene informatie

ZAALMOGELIJKHEDEN

Door de verschillende zalen is het bij Gasterie Dobbelsteyn mogelijk om feesten te
houden van 20 tot 750 personen. Zo hebben we het Doonderzaelke, de Theaterzaal,
de Gasterie en de Gymzaal.

BUFFETTEN

Gasterie Dobbelsteyn kan ook een buffet op maat voor u maken en dat bij u thuis
bezorgen, Zowel koud als warm en zoals wij altijd zeggen ‘’Alles, maar dan ook alles is
mogelijk’’. Spreek ons gerust aan voor meer informatie.

VERMAAK OP MAAT

Uw personeelsfeest, familiereünie of andere gelegenheden opleuken. Het kan allemaal
bij Gasterie Dobbelsteyn. Wij hebben een super leuke Quiz voor u klaar liggen. Deze
kan geheel op maat worden gemaakt. Ook kan er voor entertainment worden gezorgd.
Informeer ook hier naar de mogelijkheden.

ALLERGIE?

Heeft u een allergie? Geef dit dan gemakshalve aan. Wij kunnen dan zorgen voor een
passend alternatief.

IETS NIET IN ORDE?

Is er iets niet in orde dan vertel het ons. Wij leren nog steeds graag bij dagelijks. Alvast bedankt.

VRAGEN?

Heeft u een vraag dan stel deze gerust. De vrager zal niet worden overgeslagen.

VOOR IEDERE GELEGENHEID DE BESTE LOCATIE!

Gasterie Dobbelsteyn | Kerkstraat 23, Doenrade
046 442 1875 | gasteriedobbelsteyn.nl
contact@gasteriedobbelsteyn.nl | gasteriedobbelsteyn

19-12-18 11:35

LUNCH 11:00 - 17:00

Voor op de vuist

Broodje Ham of Kaas.................................................... 2,65
Een zacht broodje met ham of kaas

Broodje Frikandel of Kroket......................................... 2,95
Een zacht broodje met frikandel of kroket

Tosti Hawaï ................................................................... 4,95
Proef het eiland Hawaï in Doenrade met een lekkere Tosti Hawaï. Een tosti
met een verse schijf ananas ertussen. En natuurlijk de overheerlijke koude schotel.

Tosti Dobbelsteyn.......................................................... 5,95
De traditionele tosti met een heerlijk spiegeleitje eroverheen en
de ambachtelijke koude schotel. Geniet van de Dobbelsteyn!

Uitsmijter met Ham ..................................................... 7,75

Stokbroodje Ham of Kaas............................................. 2,95

Drie vers gelegde eieren geserveerd met een slahoekje
en een eigengemaakte bol koude schotel.

Een vers gebakken stokbroodje met ham of kaas

Kroketten met Brood.................................................... 6,45

Stokbroodje Frikandel of Kroket.................................. 3,30
Een vers gebakken stokbroodje met frikandel of kroket

Vlaamse Friet................................................................. 2,45

Konijnenbout............................................................... 13,75
Konijn zoals oma het vroeger maakte. Geserveerd met friet en een gemengde salade.

Saté.............................................................................. 12,75
De specialiteit van het huis en trots van de Chef. Geserveerd met friet en een gemengde salade.

Pasteitje....................................................................... 12,25
Rijk gevulde kippenragout. Geserveerd met friet en een gemengde salade.

Spareribs ..................................................................... 18,50
Een overheerlijk stukje Amerika in Doonder. Proef, geniet
en schaam u niet om met uw handen te eten!

2 overheerlijke kroketten met 2 sneetjes brood,
een sla hoekje en natuurlijk mosterd.

Wiener Schnitzel......................................................... 12,50
Een typische Wiener Schnitzel. Geserveerd met friet en een gemengde salade.

Saté met Brood.............................................................. 9,95

Schnitzel met saus...................................................... 14,75

Een heerlijke puntzak met Vlaamse friet

De saté van Gasterie Dobbelsteyn is een specialiteit
waar we trots op zijn. Het is vers gemaakt en overheerlijk.

Een schnitzel met saus naar keuze. Geserveerd met friet en een gemengde salade.

Frikandel of Kroket........................................................ 1,90
Frikandel speciaal ......................................................... 2,75

Pasteitje......................................................................... 9,95

Een overheerlijke varkenshaas. Geserveerd met friet en een gemengde salade.

Sauzen ........................................................................... 0,75
Mayonaise, Belgische mayonaise, curry, ketchup, appelmoes

Broodjes

Stokbroodje Gezond..................................................... 4,75
Een overheerlijk broodje gezond met de bekende ingrediënten.
Afgewerkt door een eigengemaakte cocktailsaus.

Stokbroodje Boerenbrie................................................ 4,75
Door dit stukje Boerenbrie proeft u de ambachtelijkheid
waarmee deze is gemaakt.

Stokbroodje Zalm.......................................................... 6,25
Gerookte Noorse zalm op een bedje van sla met als kers op de taart de
overheerlijke eigengemaakte cocktailsaus.

Stokbroodje Bal............................................................. 4,75
Een warme Bal. Een overheerlijk stuk vlees zoals vroeger. Geniet en denk terug!

Stokbroodje Kipkrokant................................................ 5,25
Een lekkere kipkrokantschnitzel. Een specialiteit van het huis!

Broodje Hamburger ..................................................... 5,75
Een hamburger met echte burgersaus en verse extra’s.

Broodje Hamburger Dobbelsteyn................................ 8,75
Een dubbele hamburger met echte burgersaus en verse extra’s

Diversen
Tosti Ham en Kaas......................................................... 4,50
Een tosti zoals het hoort met daarbij een bolletje eigengemaakte koude schotel.
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Rijk gevulde kippenragout met champignons.

DINER 17:00 - 20:00

Voorgerechten

Soep van de dag............................................................ 4,95
Vraag aan onze medewerkers! De soep wordt heet en met brood geserveerd.

Kipcocktail..................................................................... 5,95

Een vers gemaakte kipcocktail met ananas,
sla en een eigengemaakte cocktailsaus.

Stokbrood...................................................................... 3,25
Een lekker stokbroodje met kruidenboter.

Maaltijdsalades

Salade Saumon............................................................ 10,95

Varkenshaas Naturel................................................... 16,25

Varkenshaas met saus................................................. 18,50
Een varkenshaas met saus naar keuze. Geserveerd met friet en een gemengde salade.

Sauzen - Champignon-room-, Peper- of Stroganoffsaus.

Visgerechten

Zalm............................................................................. 18,50

De zalm is vers en wordt bereid in de oven. Geserveerd met aardappel-kroketjes,
een gemengde salade en natuurlijk een lekker sausje.

Kabeljauwfilet.............................................................. 16,50

Een overheerlijke gepaneerde en gefrituurde kabeljauwfilet. Deze wordt geserveerd
met aardappelkroketjes, een gemengde salade en wederom een lekker sausje.

Kindergerechten

Aladdin........................................................................... 5,45

Een rijk gevulde salade met komkommer, tomaat en gerookte Noorse Zalm.
Er wordt brood met kruidenboter bij geserveerd.

Een bordje met een kroketje, frietjes, appelmoes en een saus naar keuze.

Salade Poulet............................................................... 10,50

Lekker kipnuggets met frietjes, appelmoes en een saus naar keuze.

Een overheerlijke frisse salade met komkommer, tomaat en natuurlijk een lekker
stukje kip. Er wordt brood met kruidenboter bij geserveerd.

Salade Végétarienne.................................................... 10,50
Een frisse salade met komkommer, tomaat en een verrassende toevoeging
van de Chef. Er wordt brood met kruidenboter bij geserveerd.

Vleesgerechten

Limburgs Zuurvlees.................................................... 10,25
Proef Limburg! Neem Zuurvlees. Geserveerd met friet en een gemengde salade.

Sneeuwwitje................................................................... 5,45
Pinokkio......................................................................... 5,45
Een frikandel zolang als de neus van Pinokkio samen met frietjes,
appelmoes en een saus naar keuze.

Ariël................................................................................ 5,45
Lekkere vissticks door Ariël zelf gevangen. Dit samen met frietjes,
appelmoes en een saus naar keuze.

Assepoester .................................................................. 5,45
Een overheerlijke pannenkoek die je zelf mag versieren.

Heb je bij Gasterie Dobbelsteyn een van deze gerechten gehad dan
kun je sparen voor de gehele Disney collectie van de Dobbelsteyn.
Van Micky tot Pinokkio. Spaar ze alle 32!
19-12-18 11:35

