RHODESSTRAAT 2 – IZEGEM
WWW.RHODESGOED.BE

TEL: 051/320220
WELKOM@RHODESGOED.BE

BRASSERIE – TEA ROOM
VERNIEUWDE KINDERSPEELTUIN & VOETBALVELD
TERRAS TOT 200 PERSONEN
SEMINARIES & BEDRIJFSPRESENTATIES
FAMILIEFEESTEN & COMMUNIES
BABYBORRELS & RECEPTIES
ROUWMAALTIJDEN
BOSWANDELINGEN
FIETSROUTENETWERK
HONDENLOOPWEIDE

Op zoek naar een leuk cadeau?
Dan hebben we in ’t Rhodesgoed wat u zoekt.

Events in ’t Rhodesgoed!
Beleef een fantastische dag op een van de vele leuke events in ’t Rhodesgoed of geef
eens een “event” cadeau voor een verjaardag of een andere gelegenheid.
MOORTDINEE : Laat je onderdompelen in “cluedo live” en ontmasker de moordenaar!
FASHION & DINNER: Mode en trends in een leuk culinair jasje.
DINNER & OPTREDEN VAN EEN TOPARTIEST: Christoff, De Romeo’s, Paul Severs en vele
anderen komen graag naar ’t Rhodesgoed voor een avondje ambiance. Lekker eten en
genieten van een fantastisch optreden.
CLOWN RHODIE: voor de kleinsten komt Clown Rhodie met zijn assistenten zeer
regelmatig naar ’t Rhodesgoed voor een steeds afwisselende toffe workshop, dans en
amusement.
Data van deze events kan je terug vinden op onze website www.rhodesgoed.be of vraag
meer info aan een kelner!
Naast deze leuke events kan je uiteraard ook een gewone cadeaubon aankopen of kan je
in onze shop terecht voor enkele andere leuke cadeautjes:
Bieren
Omer 75 cl in metalen koker (op bestelling) ................................................................. € 12,00
Omer plaat ............................................................................................................................... € 18,00
Omer schort ............................................................................................................................. € 20,00
Duvel 75 cl in metalen koker (op bestelling) ................................................................. € 12,00
Theesetjes
Kannetje .................................................................................................................................... € 25,00
Zandloper ................................................................................................................................. € 25,00
1 doos met 20 zakjes thee naar keuze ............................................................................ € 18,00

“Anyone can drink beer, but it takes intelligence to enjoy beer !”

TAPAS
Portie kaas of salami
Portie gemengd (kaas/salami)
Bordje Rhodesgoed per persoon
(gerookte zalm, gandaham, Calamares)
Hapjesbord smal (12 gefrituurde hapjes)
Hapjesbord medium (24 gefrituurde hapjes)
Hapjesbord Veggie small (12 gefrituurde hapjes)
Hapjesbord Veggie medium (24 gefrituurde hapjes)
Bitterballen 10 st.
Assortiment gefrituurde scampi 8st.
Chips paprika of zout.

een kelner voor uw bestelling!

SNACKS
Croque Monsieur Garni (2 stuks)
Croque Madame Garni (met ei, 2 stuks)
Croque Boum-Boum Garni (bolognaise, 2 stuks)
Croque uit het vuistje (1 stuk)
Spaghetti Bolognaise
Vegetarische Spaghetti
Lasagne Bolognaise
Vegetarische Lasagne
Premium Angus Beef Burger
Premium Salmon Burger
Vegetarische Burger (groenteburger)
Garnaalkroketten (2 stuks), frietjes of brood
Garnaalkroketten (3 stuks), frietjes of brood
Kaaskroketten (2 stuks), frietjes of brood
Kaaskroketten (3 stuks), frietjes of brood
Duo kaas- en garnaalkroket, frietjes of brood
Garnaalkroketten (2) + Kaaskroket (1) , frietjes of brood
Kaaskroketten (2)+ Garnaalkroket (1), frietjes of brood
“The best wines are the ones we drink with friends”

een kelner voor uw bestelling!

SALADES
Salade gerookte zalm
Salade tomaat garnaal
Salade scampi
Salade geitenkaas

VOORGERECHTEN
Rundscarpaccio
Kaaskroketten (2 stuks)
Duo kaas- en garnaalkroket
Garnaalkroketten (2 stuks)
Scampi curry (5 stuks)
Scampi Rhodesgoed (getomateerd vissausje, 5 stuks)
Dagsoep

SUGGESTIES
We serveren ook een aantal suggesties die u kan terug vinden op ons suggestiebord !
“There is always time for a glass of wine !”

Om u een vlotte service te kunnen garanderen, vragen we aan groepen van
10 volwassenen of meer, om het aantal verschillende gerechtjes te beperken tot 4.

HOOFDGERECHTEN
Chateau Rhodesgoed (per 2 personen) met saus naar keuze
Steak (250 gr) met saus naar keuze
Sauskeuze: béarnaise-, peper-, champignon- of botersaus.
Rundscarpaccio
Stoofvlees op zijn Vlaams
Vol-au-vent van de chef
Américain préparé
Premium Angus Beef Burger
Pasta met zalm en scampi’s
Vispannetje Rhodesgoed
Premium Salmon Burger
Scampi Rhodesgoed (getomateerd vissausje, 9 st)
Scampi curry (9 st)
Gebakken zalm met béarnaisesaus
Gebakken zeetong met verse tartaarsaus
Frietjes, puree of brood inbegrepen.
Supplement saus,
Supplement appelmoes of koude groentjes

VEGETARISCH HOOFDGERECHTEN
Wokschotel
Wokschotel met scampi
Vegetarische Burger (groenteburger)
Vegetarische Spaghetti
Vegetarische Lasagne

SUGGESTIES
We serveren ook een aantal suggesties die u kan terug vinden op ons suggestiebord !
“A meal whitout wine is like a day whitout sunshine!”

Kindergerechten (tot en met 12jaar!)
Een beetje honger?
Bandietenbord: je krijgt een bord en bestek en je steelt van je ouders!
Grote honger?
Kaaskroket met frietjes of puree (1 stuk)
Garnaalkroket met frietjes of puree (1 stuk)
Gehaktballetjes in tomatensaus met frietjes of puree (5 stuks)
Kinderspaghetti
Frikandel 1 stuk met frietjes of puree
Frikandel 2 stuks met frietjes of puree
Fishstick met frietjes of puree
Crunchy kippenreepjes met frietjes of puree
Hamburger met frietjes of puree
Bovenstaande kindergerechten te verkrijgen met koude of warme appelmoes of koude
groentjes.

DESSERTS
Pannenkoeken en wafels: van 14u tot 18u
Pannenkoeken met boter & suiker
Wafel met boter & suiker
Wil je nog een of meerdere extra toppings op je pannenkoeken of je wafel? Dat kan!
Maak hieronder je keuze.
Toppings op pannenkoeken of wafel:
Slagroom, confituur of chocoladesaus
Bolletje ijs
Potje aardbeien (seizoen)

Coupe Vanille
Coupe Dame Blanche
Coupe Brésilienne
Coupe Rhodesgoed (vers fruit)
Coupe Aardbeien (enkel tijdens het seizoen)
Sorbet naar keuze (2 bollen)
(framboos, passievrucht, citroen)
Verse fruitsalade
Verse fruitsalade met ijs
Verwenbordje Rhodesgoed
Artisanale chocolademousse
Progrestaart
Appeltaart
Appeltaart met ijs
Moelleux au chocolat
Milkshake vanille , aardbei of chocolade
“Dessert makes everything better”

SMOOTHIES
Exotic Delight (ananas, mango, banaan,)
Happy Heart (mango, aardbei, bosbes,)

KINDERDESSERTJES
Je kan heel wat leuke kinderijsjes kiezen op onze kinderkaart!
Maar wat ook kan:
Kinderijsje 2 bollen (vanille, choco, aardbei)
Kinderpannenkoek
Kinderchocolademousse

Bedankt voor uw bezoek en heel graag tot ziens !

