Welkom bij De Raadskelder:
service met een bijzonder tintje
Met veel plezier laten wij u kennismaken met de bijzondere gastvrijheid en
de mooie kaart met heerlijkheden van lunchcafé De Raadskelder.
Bij ons werken mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke
beperking met de wens zich te ontwikkelen tot horeca-alleskunner. In een
ongedwongen en ontspannen sfeer willen zij u als gast graag verwelkomen!
Bij de bereiding van onze gerechten gebruiken wij zoveel mogelijk streek- en
biologische producten.
Hebt u een allergie? Of bepaalde ingrediënten liever niet? Vertel het ons.
Wij adviseren u graag bij het maken van uw keuze.

Eten & Drinken
Koffie met taart of een gezellige borrel.
Lunchen: heerlijke warme of koude broodjes & verse salades.

Zakelijk & Feestelijk
Lunchen: goed belegde verse broodjes en salades.
Bedrijfsborrel en –diners, afscheids recepties, trouwerijen, viering jubilea.
Wij nemen de organisatie graag van u over!

U vindt onze andere vestiging in Zaltbommel centrum;
In de Roos aan de Markt 10

Voor bij de koffie of thee
Uit onze eigen bakkerij, gebakken door onze medewerkers.
Overheerlijke ambachtelijke appeltaart
Met slagroom als u dat wilt.

€ 2,75
€ 3,25

Brabants worstenbroodje
Traditioneel Brabants lekkernij, uit eigen keuken.

€ 2,60

Bossche bol
De originele van Jan de Groot.

€ 4,00
(alleen op vrijdag en zaterdag)

High tea

€ 19,50

Heerlijk verwennen met allerlei hartige en zoete hapjes,
een klein kopje soep en ons luxe thee assortiment of toch een kop koffie.
Graag vooraf reserveren!

Huisgemaakte soepen
Geserveerd met oerbrood & kruidenboter

Verse tomatensoep
Met basilicum, oregano en veel tomaten.

€ 4,95

Soep van de maand, seizoensgebonden
€ 4,95
Wat het seizoen ons brengt, ons team vertelt u er graag meer over!
Soep duo
twee kleine soepjes, tomatensoep & soep van de dag.

€ 6,00

Smulbrood, ook lekker voor bij de soep
Verschillende broodsoorten geserveerd met dipjes.

€ 6,00

Belegd vers oerbrood
Twee plakken oerbrood, lekker dik gesneden. Keuze uit bruin of
mais.
Oerbrood gezond (kan ook
)
€ 8,75
Belegd met plakken oude kaas en ham, tomaat, komkommer, rauwkost,
gekookt ei en mosterdsaus.
Oerbrood muhammara
€ 9,25
Belegd met paprikaspread, rucola, cashewnoten en gegrilde groentes
Tonijnsalade
€ 9,50
Oerbrood met huisgemaakte tonijnsalade, ui, oregano en paprika.
Oerbrood carpaccio
Dun gesneden ossenhaas geserveerd met rucola,
mini Roma tomaatjes, olijven, oude gerijpte kaas en truffelsaus.

€ 10,75

Onze toppers
12 uurtje Raadskelder (kan ook vega
)
€ 10,50
Kopje tomatensoep, 4 halve sneetjes brood met een kroketje, tonijnsalade,
boerenham en jong belegen kaas.
Clubsandwich kip
€ 10,50
Belegd met gerookte kipfilet, komkommer, tomaat en uitgebakken bacon.
Geserveerd met kerriemayonaise.
Clubsandwich vis
€ 10,50
Belegd met kruidenkaas, gerookte zalm, tonijnsalade, komkommer, tomaat
en een gekookt eitje. Geserveerd met cocktailsaus.

Maaltijdsalades
Alle salades worden geserveerd met oerbrood en kruidenboter.
Griekse salade met Feta
€ 11,50
Diverse slasoorten, olijven, tasty mini-roma tomaat, komkommer, gegrilde
groentes en verse Feta. Geserveerd met een muntdressing.
Salade met gerookte zalm
€ 12,75
Diverse slasoorten, olijven, tasty mini-roma tomaat, komkommer en gerookte
zalm. Geserveerd met een muntdressing.
Salade carpaccio
€ 12,75
Diverse slasoorten met dun gesneden
ossenhaas, tasty mini-roma tomaat, komkommer, olijven, kruidencroutons,
truffelsaus en oude gerijpte kaas.

Warme gerechten
Hollandse tosti (kan ook vega
)
€ 6,75
Tosti van 2 sneden geroosterd oerbrood belegd met boerenachterham en
jong belegen kaas. Geserveerd met tomatenketchup.
Kaas- of rundvleeskroketten op oerbrood (kan ook vega
)
2 ambachtelijke kaas- of rundvleeskroketten met oerbrood,
frisse garnituur en zoete mosterdmayonaise.

€ 9,25

)
Uitsmijter (kan ook vega
€ 9,25
Klassieke uitsmijter van drie eieren, oerbrood belegd met boerenachterham
en jong belegen kaas.

)
French Melt (kan ook vega
Bruine of witte bol. Belegd met brie, walnoten, bacon, rucola en
balsamicostroop. Gegratineerd uit de oven.

€ 9,75

Beefburger
€ 11,75
Bruine of witte bol. Belegd met een runderburger, bacon, komkommer,
tomaat, rode ui en kaas. Geserveerd met een zoet-pittige barbecuesaus.

Kinderlunch
Tosti
Gewoon lekker, met ham en/of kaas.

€ 3,25

Boterham met zoet beleg
Boterham met Nutella en caramel crunch.

€ 3,75

Boterham met kroket
Boterham met kaas- of rundvleeskroket en
zoete mosterd.

€ 5,00

Boterham met gebakken ei
Boterham met en gebakken ei.

€ 4,25

Kleine tomatensoep
Met lekker veel tomaten en een plakje brood.

€ 3,00

Voor bij de borrel
Smulbrood
Verschillende broodsoorten geserveerd met dipjes.

€ 6,00

Bitterballen
10 ambachtelijke bitterballen met mosterd.

€ 6,25

Bittergarnituur
10 hapjes, waaronder nasi, bitterbal en frikadel.

€ 6,25

Schaaltje krulfriet met chilimayonaise

€ 4,50

Olijven
Portie gemarineerde en gemengde olijven.

€ 3,25

Warme dranken
Peeze koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Kies voor een lekkere siroop in je cappuccino of latte macchiato:
keuze uit caramel of hazelnoot
meerprijs
Koffie met slagroom
Peeze thee
Verse gemberthee
Verse muntthee
Chocomel
Chocomel met slagroom

€ 2,30
€ 2,55
€ 2,35
€ 3,25
€ 2,45
€ 3,25
€ 0,40
€ 2,80
€ 2,20
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00

Onze koffievarianten zijn ook als cafeïnevrij verkrijgbaar. Wij schenken
Peeze koffie, een fairtrade-koffie met het Max Havelaar keurmerk. Peeze
thee is niet alleen heerlijk van smaak, maar ook puur en eerlijk door
biologische en fairtrade productie.

Lekker bij de koffie
Amaretto
Grand Marnier
Tia Maria

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Koude dranken
Coca Cola, Light of Zero
Rivella
Fanta
Bitter Lemon
Tonic
Cassis
Chaudfontaine rood of blauw
Fuze tea sparkling of groen
Verse jus d'orange
Tomatensap (biologisch)
Appelsap (biologisch)
Perensap (biologisch)
Chocomel
Fristi
Glas melk
Glas karnemelk
Ranja

€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,55
€ 3,25
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,55
€ 2,55
€ 1,95
€ 1,95
€ 0,75

Bieren
Gulpener pilsener per flesje
Witbier per flesje
Speciaal bier per flesje (vraag gerust naar ons assortiment)
Amstel Radler (0%)

€ 2,75
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Wijnen
Rode huiswijn
Witte huiswijn, droog
Witte huiswijn zoet, Moezel
Rosé huiswijn
Port Ruby

€ 4,00
€ 4,00
€ 3,75
€ 4,00
€ 4,00

Per fles
Rode huiswijn Merlot
Witte huiswijn, droog Chardonnay
Witte huiswijn zoet Bereich Bernkastel
Rosé huiswijn
Prosecco

€ 22,00
€ 22,00
€ 20,00
€ 22,00
€ 23,50

Sterke dranken
Bacardi white rum
Whiskey Red Label

€ 4,00
€ 5,00

Wijnkaart Raadskelder
Onze wijnen komen van de Bossche Wijnkoperij.

Merlot - Duc de la Forêt
Een redelijk stevige Merlot uit de Languedoc, Frankrijk. De druiven voor deze
wijn worden bij optimale rijpheid geplukt, zacht geperst en voor enkele
weken vergist. In de smaak mooi donker fruit, veel sap en soepele tannines.

Chardonnay - Duc de la Forêt
Duc de la forêt is een krachtige volle wijn uit het zuiden van Frankrijk, de
Languedoc. Na het persen en vergisten van de druiven wordt een deel van
de wijn op houten vaten gelagerd, wat de wijn extra structuur en dikte geeft.

Cinsault Rosé - Duc de la Forêt
Een Provence style rosé. Licht van kleur, fijne zuren en soepel fruit. Het
grootste gedeelte van deze druiven komt ook echt van de kalkbodems in de
Provence.

