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Welkom, 
bij restaurant De Serre, het kloppend hart 

van Hotel Mennorode. Vanuit de keuken 

verzorgen chefkok Marcel Bleuel en zijn 

keukenbrigade de lekkerste gerechten 

voor u, veelal met lokale ingrediënten. 

Zo kunt u rekenen op het beste vlees 

en wordt al het brood dagelijks vers  

gebakken door Bakker Piet uit Elspeet.  

Wij geloven dat goede kwaliteit niet van 

ver hoeft te komen.

Om mee te beginnen   

Broodplankje       5,95
Veluws brood van Bakker Piet | aioli 
tapenade | kruidenboter 
 

Soep
Tomaat       7,95
pommedori | room | verse kruiden | brood   

Soep van de dag     7,95
dagelijks wisselend | brood   
     

VEGETARISCH

BIO

VEGA

VEGETARISCH

BIO

VEGA



Voorgerecht 
Geitenkaas      10,50
gegratineerd | honing | crouton | mesclune sla | walnoot 

Caprese     10,50
tomaat | mozzarella | basilicum | pesto  

Eend       11,00
gerookt | truffeldressing | croutons | mesclune sla
     
Parmaham bonbon    12,00
grana padano | rode pesto | lollo rosso | zonnebloempit

Vlees
Tournedos     21,00
gegrild | rode wijnsaus    
 
Kalfssukade       21,00
zacht gegaard | basilicumsaus   

Parelhoen      19,00 
gebakken | truffeljus 

Hoofdgerecht

Vega
Cannelloni       17,50
gevuld met ricotta en spinazie | tomatensaus

Courgette     17,50
gevuld met ratatouille | pestosaus | gegratineerd  Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur, 

salade en groentegarnituur op het bord. 

Vis
Zeebaars      21,00
gebakken | kruidenolie 

Vis stoofpannetje     21,00
gestoofd | zalm | kabeljauw 
gamba’s | witte wijnsaus    

Stel zelf samen! 

Gerecht van de dag  19,50
Dagelijks wisselend   
Vraag onze medewerkers gerust naar de invulling

Vitello tonato      12,00
kalfsmuis | gegrilde tonijn | tonijnmayonaise | kappertjes 

Zalm       12,00 
warm gerookt | wakamé | sesamolie | rode ui

Steak tartaar      12,00
rauw gesneden ossenhaas | eidooier | kappertjes | ui
  

Maak uw keuze uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert 
en geniet van een 3-gangen menu voor 32,50 per persoon. 
U kunt de gerechten uiteraard ook apart bestellen.
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Nagerecht
Chef’s dessert     8,50
Dagelijks wisselend      
   
Tartatin     8,50
omgekeerde appeltaart | vanille roomijs | slagroom
        
Chocolade taartje     8,50
warm | vanille saus | walnotenijs | slagroom   
      

MENNORODE

Sorbet 2.0        8,50
sorbetijs | vers fruit van het seizoen | slagroom   
 
Kaasplateau    10,50 
diverse kazen | vijgenbrood | appelstroop | walnoten  
    

Eventuele allergiën graag doorgeven bij uw bestelling


