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WWW.RHODESGOED.BE   WELKOM@RHODESGOED.BE 

 
 

MENUKAART 
 

 

 

Op zoek naar een leuk cadeau? 

Een cadeaubon van Brasserie Rhodesgoed natuurlijk. 

Deze kan je nu ook online bestellen op onze website! 

Kijk ook in onze Rhodesgoedshop! 

 

 

 

 

Hebt u een vraag over allergenen of over gluten- of lactosearme 

gerechten?   

Stel deze gerust aan de verantwoordelijken.  

We helpen u met plezier verder.   

We werken met dagverse producten, waardoor de samenstelling van onze 

gerechten kan wijzigen. 

 

 

 

 

Onze excuses als iets niet meer voorradig is. 

 

Geniet ervan en eet smakelijk! 

 

Team Rhodesgoed 

 



 

 

 

Dagmenu (van maandag tot vrijdag op de middag) 

 

Voorgerecht en hoofdgerecht 

of  

Hoofdgerecht en dessert 

 

€ 13 

 

 

Om u een vlotte service te kunnen garanderen, vragen we aan groepen 

van 10 personen of meer, om het aantal verschillende gerechtjes te 

beperken tot 4. 

 

SNACKS 

Croque Monsieur Garni (2 stuks) 

Croque Madame Garni (met ei, 2 stuks) 

Croque Boum-Boum Garni (bolognaise, 2 stuks) 

Croque Rhodesgoed Garni (met zalm, 2 stuks) 

Croque uit het vuistje (1 stuk) 

Supplement derde croque 

 

Spaghetti Bolognaise 

Vegetarische Spaghetti 

Lasagne Bolognaise 

Vegetarische Lasagne   

 

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 

 

 



 

 

SALADES 

Salade gerookte zalm 

Salade tomaat garnaal  

Salade scampi  

Salade geitenkaas 

 

VOORGERECHTEN 

Carpaccio van rund 

Kaaskroketten (2 stuks) 

Duo kaas- en garnaalkroket 

Garnaalkroketten (2 stuks) 

Scampi look (5 stuks) 

Scampi Rhodesgoed (getomateerd vissausje, 5 stuks) 

Slaatje scampi 

Dagsoep 

 

 

HOOFDGERECHTEN 

Chateau Rhodesgoed (per 2 pers  600 gr) met saus naar keuze 

Steak (250 gr) met saus naar keuze 

Sauskeuze:  béarnaise-, peper-, champignon- of botersaus. 

Ierse Ribeye met kruidenboter 

Carpaccio van rund 

Varkensribbetjes met sausjes (curry&provencaal) 

Stoofvlees op zijn Vlaams 

Vol-au-vent van de chef 

Americain preparé 

Premium Angus Beef Burger  

 

Pasta met zalm en scampi’s 

Vispannetje Rhodesgoed 

Scampi Rhodesgoed (getomateerd vissausje)(9 st) 

Scampi look (9 st) 

Kabeljauwhaasje in witte wijnsaus 

Gebakken zalm met bearnaisesaus 

Gebakken zeetong met verse tartaresaus 

 



 

 

VEGETARISCH HOOFDGERECHTEN 

Wokschotel 

Wokschotel met scampi 

Vegetarische Burger  

Vegetarische Spaghetti 

Vegetarische Lasagne  

 

KINDERGERECHTEN (tot en met 12jaar!) 

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 kippereepjes met frietjes of puree 

Hamburger met frietjes of puree 

 

RHODESGOEDSHOP (nieuw!) 

Naast de cadeaubon kan je in ’t Rhodesgoed nu ook terecht voor 

exclusieve ‘Omer’ gadgets en leuke theesetjes! 

 


