
BORRELKAART DESSERTKAART

Proef de beleving!
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Borrelhapjes
(Inclusief bijbehorende sausjes: mayonaise/curry/mosterd)

Olijven 4,90
Bourgondische bitterballen (8 stuks) 8,75
Risotto bitterballen  (8 stuks) 7,25
Chickenwings (6 stuks) 5,75
Mixhapjes (8 stuks)  6,75
Brood met smeersels   6,75
Nachos  (salsa/kaassaus) 7,25

De Drie Vennen planken 
Vlees  17,50
Olijven, dips, brood, chorizo, bitterbal, carpaccio, ham 
en kaas uit de streek  
Vis 17,50
Olijven, dips, brood, green shells, wakame,
torpedo garnalen, gerookte zalm en kaas uit de streek 
Vega   17,50
Olijven, dips, brood, vegetarische loempia’s,
risotto bitterbal, rauwkost groenten en kaas uit de streek

Dessert
Dulce de leche 8,75
Parfait van Crème brûlée 7,75
Panna cotta rood fruit 7,75
Mousse van chocolade 7,75
O’ wat ben je lekker voor 2 (Verrassing) 15,00

Gebak
(Inclusief slagroom)

Cheesecake 4,25
Appeltaart 4,25
Chocolade truffel 4,25

ETEN - DRINKEN - BORREL

Houd onze socials in de gaten voor nieuwe 
gerechten en ontwikkelingen!

Proef de beleving!

VERGADEREN?
 Kom bij ons vergaderen en proef de beleving 

met een verfijnde smaak. Vraag naar de 
mogelijkheden bij ons personeel.



Voorgerechten 
Carpaccio 12,50
Timbaaltje van de zee 16,50
Taartje van gegrilde groente   11,75
Plankje met smeersels 6,75
Tomatensoep   5,75
Vissoep 7,25
Wisselende soep 5,75

Maaltijdsalades
(Geserveerd met brood)

Salade gegrilde tonijn 13,50
Mesclun sla, rode ui, kappertjes en teriyaki dressing

Salade carpaccio 13,50
Mesclun sla, rode ui, kappertjes, pijnboompitjes,
grano padano en truffeldressing

Salade parel couscous   13,50
Mesclun sla, rode ui, gegrilde groene asperges, paprika,
courgette en sesamdressing

Salade kip 13,50
gewokte kippendijen, Mesclun sla, rode ui, geroosterde
sesamzaadjes en zoete sojadressing

Hoofdgerechten 
Irish Tournedos 34,00
Met friet, gegrilde groente en peper-truffeljus

Parelhoender 24,75
Met crème van aardappel, bosui en rozemarijnjus

Stoofpotje 23,00
Met friet, truffelmayo en frisse rucola

Zalm 24,75
Japanse zeewiersalade, gamba en teriyaki kokosrijst

Japanse Omelet   21,75
Witte kool, sojabonen, shiitake en bospaddestoelen

Bijgerechten
Zoete aardappel frietjes   4,25
Skin-on friet bacon en kaas 4,75
Kokos rijst   4,25
Frietjes   4,25
Gegrilde groenten   4,25
Groene salade   4,25
Bospaddestoelen   4,25

Kids
(De kidsgerechten zijn voor de kleine gast bedoelt t/m 12 jaar)

Tomatensoep   2,95
Wisselende soep 2,95
Irish Burger beef (100gram | inclusief friet) 8,75 
Vegan Burger  (100gram | inclusief friet) 8,75
Spaghetti tomatensaus   6,75
Spaghetti Bolognese 8,75
Friet met kipspies 8,75

  Vegetarisch gerecht

Soepen 
Tomatensoep   5,75
Vissoep 7,25
Wisselende soep 5,75

Maaltijdsalades
(Geserveerd met brood)

Salade gegrilde tonijn 13,50
Mesclun sla, rode ui, kappertjes en teriyaki dressing

Salade carpaccio 13,50
Mesclun sla, rode ui, kappertjes, pijnboompitjes,
grano padano en truffeldressing

Salade parel couscous   13,50
Mesclun sla, rode ui, gegrilde groene asperges, paprika,
courgette en sesamdressing

Salade kip 13,50
Gewokte kippendijen, Mesclun sla, rode ui, geroosterde
sesamzaadjes en zoete soja dressing

Sandwich 
(Keuze uit desem, meergranen of wit brood)

Gegrilde tonijn 9,75
Sesamdressing

Zalm 9,75
Met roomkaas & kappertjes

Carpaccio 8,25
Met truffelmayo & Parmezaanse kaas

BLT Sandwich 8,25
Bacon, sla, tomaat, rozemarijnmayo

Gegrilde Groeten   8,25
Met humus, groene asperges, paprika en courgette

Wijngaarden kaas 8,25
Met tomaten salsa en bosui

Beenham 9,25
Met rucola, rozemarijnmayo en rode ui

Kroketten bourgondisch 9,25

Burgers
(Keuze uit wit of bruin broodje bij onderstaande gerechten)

Vegan burger   8,75
Met groene asperge & tomatensalsa (burger van lupine)

Irish Beef burger (227gram) 9,75
Portie friet met mayo 4,25

 
Tosti
(Keuze uit wit of bruin brood bij onderstaande gerechten)

Tuna melt met dyonaise 7,25
Ham-kaas met ketchup 6,25
Chorizo met salsa 6,75
Gegrilde Groeten  met salsa 6,75

Kids
(De kidsgerechten zijn voor de kleine gast bedoelt t/m 12 jaar)

Tomatensoep   2,95
Wisselende soep 2,95
Irish Burger Beef  (100gram I inclusief friet) 8,75
Vegan Burger    (100gram | inclusief friet) 8,75
Tosti 3,90
Sandwich Nutella 3,90 
Spaghetti tomatensaus   6,75
Spaghetti Bolognese 8,75

DINERKAARTLUNCHKAART

ALLERGIE?
 Iedereen is bij ons belangrijk, dus ook jij 

met je allergie of intolerantie! Vraag bij onze 
medewerkers voor de mogelijkheden.

De Drie Vennen is geopend vanaf 10.00 | Lunch 12.00 - 16.00 | Borrel 12.00 - 21.00 | Diner 17.00 - 21.00 De Drie Vennen is geopend vanaf 10.00 | Lunch 12.00 - 16.00 | Borrel 12.00 - 21.00 | Diner 17.00 - 21.00

Proef de beleving! Proef de beleving!


