Take away
Gerechten om thuis te genieten
Helaas hebben we onze deuren weer moeten sluiten i.v.m. de coronamaatregelen. Daarom bieden we u graag
de mogelijkheid om thuis te genieten van de keuken van Rantree. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag kunt u bij ons terecht voor onderstaand take-away aanbod.
Met ons 4 gangen afhaalmenu, de losse gerechten en extra's kunt u er thuis een gastronomisch feestje van
maken!

4-gangen menu voor thuis
Gerookte paling met rode biet en rettich.
Uiensoep met kaas cracker.
Kwartel met bladerdeeg eendelever, oesterzwammen en truffelsaus
Carpacio van gecarameliseerde peer met chocolade en koffie
Het 4 gangen menu kost €45,- per persoon, inclusief brood en boter, exclusief transactiekosten.
Maak het menu compleet met iets lekkers voor bij de koffie, 5 stuks voor €6,50 p.p.

Soepen
Runder ossenstaartsoep met wortel en knolselderij 0,5 liter €9,Kreeftensoep met garnalen 0,5 liter €9,50
Tomatensoep met gehakt balletjes 0,5 liter €8,-

Losse hoofdgerechten
Tamme konijnenbout met spekjes en gember, daarbij een stamppot met spruiten. €15,Hazenpeper met rodekool en aardappelpuree €16,50

Extra genieten:
Runder pastrami met Singapore vinaigrette en huisgemaakte Pickels €12,50
Salade kreeft met appel €15,Verse oesters met rode wijn azijn 6 st €20,Kaas 4 st met garnituur €14,50
3 flessen wijn geselecteerd door Jennifer €55,Speciaal voor de vakantiegangers op Dormio Resort Maastricht:
(maar beschikbaar voor iedereen)

Verse pizza
Pizza Taco | ui ,sla, tomaat, kaas, ijsbergsla € 8,50
Pizza Vegetaria | tomaat, kaas, champignons, paprika, artisjok, ui en olijven €8,00
Pizza Americana | tomaat, kaas, salami, paprika, jalapeno´s €8,50

Verse pastasaus

Pasta tomaat, groenten, gehakt (0,5 liter) €8,50
Vega pastasaus (0,5 liter) €7,50
Pasta met zalm en prei (0,5 liter) €9,50
--

Bestellen, afhalen & bezorgen
Ons afhaalmenu is beschikbaar op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag en kan deze dagen worden
opgehaald tussen 15.00 en 16.00. Daarnaast gaan we onze gerechten bezorgen bij u aan de voordeur,
ook in België! De bezorgkosten zijn € 6,00 per levering. Wij bezorgen in Nederland in de regio's:
Maastricht, Meerssen, Voerendaal, Heuvelland en Parkstad en in België in de regio's Tongeren, Riemst,
Bilzen, Lanaken, Maasmechelen en Genk. Leveringen worden tussen 15:00 en 18:00 uur bij u thuis
bezorgd.
U kunt uw bestelling doorgeven tot 22.00 van de voorgaande dag. Vragen? Bel gerust ? 043-3215140
Bestellen kan alleen online via het bestelformulier.

