't Vertrek is een gemoedelijk café met eetgelegenheid, zalen en een hotel.
Het is gevestigd in een karakteristiek pand tegenover het station van
Boxmeer. De sfeer is er ongedwongen en de medewerkers zijn er
spontaan. U kunt er uitstekend terecht voor een kop koffie, lunch, borrel,
biertje of maaltijd. De hotelkamers zijn ruim en sfeervol ingericht zodat u
zich direct thuis voelt.
't Vertrek is een prima startpunt voor een fiets- of wandeltocht door het
boeiende Land van Cuijk. Behalve dat u bij wijze van spreken vanuit 't
Vertrek direct op de trein kunt stappen of andersom, is er ook voldoende
plaats om uw auto te parkeren. De centrale ligging en de goede
bereikbaarheid maken van 't Vertrek de unieke locatie voor: een korte
pauze, een langer verblijf om te recreëren, of om er zaken te doen.
De smaakvol ingerichte zalen van 't Vertrek zijn prima geschikt voor het
houden van een vergadering, een koffietafel, het vieren van een bruiloft of
ander feest. De mogelijkheden zijn legio kijk maar eens op:

't Vertrek voor:

't Vertrek, je blijft er terug komen

de lunch

Wij wensen u aangename momenten,
René, Ingrid, Dennis en medewerk(st)ers

de bruiloft

www.tvertrek.nl

de koffietafel
de conferentie
Het creatieve denkwerk van de kok is inmiddels vermaard,
steeds weet hij verrassende gerechten op het menu te zetten.
De menu's worden zeer frequent vernieuwd.
Zo kunt u regelmatig genieten van seizoen gerichte gerechten.

de vergadering
de bijeenkomst
de pauze
de overnachting

Ook de lunches (v.a. minimaal 4 personen) zijn smaakvol veelzijdig
en worden op originele wijze geserveerd.
Voor de lunch is reserveren is noodzakelijk!

de gezellige avond
de avondmaaltijd

Voorgerechten - (Starters)
Plankje brood geserveerd met kruidenboter en knoflooksaus
(Loaf of bread served with herb butter and garlic sauce)
Huisgemaakte rundercarpaccio met tomaatjes, old Amsterdam, rode ui,
paprika, komkommer, pijnboompitten en balsamico dressing
(Homemade beef carpaccio with tomatoes, pine nuts, old Amsterdam, red onion,
bell pepper, cucumber and balsamico dressing)

5.50

9.95

Gebakken scampi s op een bedje van sla, paprika, rode ui en komkommer
(Scampi s on a bed of salad, bell pepper, red union and cucumber)

9.95

In knoflook gebakken champignons gegratineerd met old Amsterdam
(Mushrooms baked in herb butter and gratinated with old Amsterdam)

9.95

Mix van vis met gerookte zalm, garnalen, en forel, rode ui, paprika,
komkommer en cocktailsaus
(3 kinds of fish, salmon,shrimps and trout with red union, bell pepper,
cucumber and a cocktailsauce)

9.95

Soepen - (Soups)
Tomatensoep met ballen
(Tomato soup with balls)
Uiensoep gegratineerd met kaas
(Onion soup gratinated with cheese)
Goulashsoep
(Goulashsoep)

Heeft u een dieet of bent u allergisch voor producten dan laat ’t ons weten.
(Do you have a diet or allergy for products than let us know)

5.50

Maaltijdsalades
Huisgemaakte rundercarpaccio met old Amsterdam, pijnboompitten,
rode ui, paprika, komkommer, tomaat en een balsamico dressing
(Homemade beef carpaccio with old Amsterdam , pine nuts, red onion,
bell pepper, cucumber and tomatoes and a balsamico dressing)
Zalmcarpaccio met komkommer, tomaatjes, paprika, rode ui en
een honingmosterdsaus
(Carpaccio of Salmon with cucumber, tomato, bell pepper, red onion
and a honey mustard sauce)
Geitenkaas met appel, walnoten, rode ui, paprika, komkommer,
tomaatjes, olijven en een honingmosterd dressing
(Goat cheese with appel, walnuts, red onion, bell pepper, cucumber,
tomatoes, olives and a honey mustard dressing)
Maaltijdsalade kip met appel, old Amsterdam, rode ui, paprika,
gerookte en gebakken kip, tomaat, komkommer en een balsamico dressing
(Salad with chicken, smoked chicken, red onion, tomato, old Amsterdam,
cucumber, peppers, cucumber, and a balsamic dressing)
Maaltijdsalade vlees met old Amsterdam, mandarijn, paprika, tomaat,
komkommer, rode ui, gebakken biefpuntjes en balsamico dressing
(Beef salad with old Amsterdam, mandarin, bell pepper, tomato, cucumber,
red onion, baked beef and a balsamic dressing)
Vissalade met gerookte zalm, forel, garnalen, warme vis, paprika,
tomaat, komkommer, rode ui en een huisgemaakte cocktail dressing
(Fish salad with smoked salmon, trout and shrimp, poached fish, peppers,
tomato, cucumber, red onion and a house-made cocktail dressing)

Heeft u een dieet of bent u allergisch voor producten dan laat ’t ons weten.
(Do you have a diet or allergy for products than let us know)

17.50

17.50

17.50

17.50

17.50

18.50

Vegetarisch - (Vegetarian)
Vegetarische lasagna
(Vegetarian lasagna)
Indiaase curry met groente's, wrap, koriander en tomaat
(Indian curry with vegetable's, wrap, koriander and tomato)

16.50
16.50

Indiase curry’s - (Indian curry’s)
Indiase curry met groenten, wrap, koriander, tomaat en kip
(Indian curry with vegetables, wrap, koriander, tomato en chicken)
Indiase curry met groenten, wrap, koriander, tomaat en bief
(Indian curry with vegetables, wrap, korander, tomato and beef)

21.50

Indiase curry met groenten, wrap, koriander, tomaat en scampi’s
(Indian curry with vegetables, wrap, koriander, tomato and scampi’s)
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21.75

Heeft u een dieet of bent u allergisch voor producten dan laat ’t ons weten.
(Do you have a diet or allergy for products than let us know)

Vleesgerechten - (Meat dishes)
Huisgemaakte saté van kophaas, kroepoek, satesaus en gebakken uitjes
(Homemade pork tenderloin satay with peanut sauce,
prawn crackers and friend onions)
Schnitzel met bougondische garnituur (spek, ui en champignon,)
(Schnitzel (pork) with bacon, onion and mushrooms)
Diamanthaas met gebakken champignons en rode wijnjus
(Diamond tenderloin (beef) with mushrooms and a red wine gravy)
Peppersteak met pepersaus
(Pepper steak with pepper saus)
Spareribs met chili saus
(Spareribs with chili sauce)
Kipschotel met rijst
(Chicken plate with rice)

15.75

17.50
22.50
22.50
18.50
16.50

Visgerechten - (Fish dishes)
Zalm met een Hollandaisesaus
(Salmon with a Hollandaisesauce)
Kabeljauw met scampi's
(Cod with scampi's)

Extra te bestellen; Gebakken aardappels met uitjes en spek
Additional; Baked potatoes with onions and bacon
Heeft u een dieet of bent u allergisch voor producten dan laat ’t ons weten.
(Do you have a diet or allergy for products than let us know)

19.75
21.50

2.50

Nagerechten - (Desserts)
Dame Blanche, 3 bollen vanille ijs met warme chocolade saus en slagroom
(Dame blanche, vanilla ice-cream with hot chocolate sauce and whipped cream)
Wafel met kersen, ijs en slagroom
(Waffle with cherrys, vanille ice-cream and whipped cream)
Crème Brullee met sinaasappel en kaneel
(Crème Brullee with orange and cinnamon)
Sorbetijs met vers fruit en slagroom
(Sorbet ice cream with fresh fruit and whipped cream)
Kinderbeker
(Children's cup)

6.75
6.75
6.75
6.75
4.50

Diverse lekkere koffie’s
(Various kinds of coffee)
Irish coffee; koffie met Jameson, bruine suiker en slagroom
(Irish coffee, Coffee, Jameson, brown sugar and whipped cream)
Bailey’s coffee; koffie met Bailey’s en slagroom
(Bailey’s Coffee, Coffee, baileys and whipped cream)
French coffee; koffie met Grand marnier en slagroom
(French coffee, Coffee, Grand marnier and whipped cream)
Spanish coffee; koffie met Tia Maria of Licor 43 en slagroom
(Spanish coffee, Coffee, Tia Maria or Licor 43 and whipped cream)
Italian coffee; koffie met Amaretto en slagroom
(Italian coffee, Coffee, Amaretto and whipped cream)
Heeft u een dieet of bent u allergisch voor producten dan laat ’t ons weten.
(Do you have a diet or allergy for products than let us know)

6.75

't Vertrek voor sfeerproevers

Een gemoedelijk café waar het altijd gezellig is

Eetgelegenheid

't Vertrek voor fijnproevers
Waar je aan tafel gaat om te genieten

Hotel

't Vertrek voor overblijvers
Hotel met nette kamers

Zalen

't Vertrek voor ruimtezoekers

Stijlvolle zalen voor feestgangers en zakenlieden

Wist u dat
't Vertrek alles in huis heeft om uw zakelijke bijeenkomsten en de zorg voor uw gasten op aangename wijze
te initiëren? U kunt er met uw relaties in een informele sfeer lunchen, dineren en borrelen. Zij kunnen prettig
overnachten, de weg naar het station is kort en er is een eigen ruim parkeerterrein. Maar ook als u een
presentatie, receptie of bedrijfsborrel wilt organiseren dan is 't Vertrek de ideale locatie.

René, Ingrid en Dennis
Stationsweg 12 5831 CR Boxmeer
0485 57 70 17 info@tvertrek.nl

www.tvertrek.nl

Smakelijk

Café

