DINERKAART
Ons team van medewerkers heet u van harte welkom in
“Het Witte Stadje” Thorn, tevens wensen wij u alvast
een prettig verblijf in ons Restaurant.

Wij proberen voor U
hoogwaardige kwaliteitsproducten te leveren die nu eenmaal iets meer
bereidingstijd vergen, daarom willen wij U vragen om enig geduld.
Het is verder niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Meer informatie via onze medewerkers.
Als laatste willen wij u wijzen op onze mogelijkheden
betreffende volledig verzorgde diners en familiefeestjes.

Wij wensen u in ieder geval een prettig verblijf in Thorn

Michaela en Maurice
samen met het
team van Restaurant Crasborn

Wij wensen u smakelijk eten en een prettig verblijf
in
“het witte stadje Thorn” en Hotel Crasborn.

Hotel-Restaurant Crasborn
Hoogstraat 6
6017 AR THORN

E-mail: info@hotelcrasborn.nl
Tel: 0475 – 561281

Voorgerechten
€ 9,75

Salade Caprese
Mozzarella, tomaten en balsamico op een bedje salade

Scampi’s Aioli

€ 10,35

Gebakken in knoflookolie en cherrytomaten

€ 9,75

Spaans Champignonpannetje
In olie gebakken met verse kruiden en room

€ 13,15

Carpaccio van Ossenhaas
Op traditionele wijze geserveerd

Salade met Hollandse garnalen en gerookte zalm

€ 12,15

Geserveerd op bedje van salade en een pittige cocktailsaus

Soepen
Kippensoep op grootmoeders wijze

€ 5,85

Tomatensoep met balletjes

€ 5,85

Uiensoep

€ 6,25

Limburgse mosterdsoep

€ 5,85

Alle soepen en voorgerechten worden geserveerd
met brood en boter

Hoofdgerechten Vlees
Kogelbiefstuk

€ 20,25

Varkenshaasmedaillons

€ 17,25

Schnitzel

€ 16,25
Maak uw keuze uit één van onderstaande sauzen
❖ Champignonroomsaus
❖ Stroganoffsaus
❖ Pepersaus
❖ Gebakken champignons

€ 20,25

Mixed Grill
Biefstukje, spareribje, kalkoenfiletje, varkenshaasje
en drie koude sausjes

Mucho Grande Hamburger ( 200 gr )

€ 18,25

100% rundvlees, tomaat, gebakken uien, augurken, gebakken spek en kaas

“Zoer Vleisj”

€ 17,25

Limburgs Zuurvlees

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een keuze uit
frites of gebakken aardappelen,
warme groenten en salade

Hoofdgerechten Vis

€ 20,25

Mixed Grill van vis
Verschillende soorten gegrilde soorten vis met 3 sausjes

€ 19,25

Twee slibtongetjes
Met boterjus en peterselie

€ 17,95

Zalmfilet
Geserveerd met een zachte kruidenroomsaus

€ 17,95

Kabeljauwfilet
Met een witte wijnsaus en spekjes

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een keuze uit
frites of gebakken aardappelen,
warme groenten en salade

Vegetarische Gerechten
Gebakken broccoli met paddenstoelen

€ 14,75

Geserveerd met pasta

Vegetarische Hamburger

€ 15,75

tomaat, gebakken uien, augurken en kaas

Vegetarische schnitzel

€ 15,75

Overbakken met brie en pesto

Deze gerechten worden geserveerd met bijpassende garnituur

Maaltijdsalades
Salade met koude en warme vis

€ 15,95

Salade met rundercarpaccio

€ 14,95

Salade pikant gebakken kipreepjes

€ 13,95

Salade gebakken champignons en spek

€ 12,95

Vega salade roerbakreepjes, eiersalade

€ 13,95

Deze salades worden geserveerd met
brood en kruidenboter

Kindermenu ( t/m 12 jaar )
Kleine tomatensoep met balletjes

€ 3,35

Kleine kippensoep

€ 3,35

Deze soepen worden geserveerd met brood en boter

Kinderpannenkoek

€ 7,25

Frikandel of kroket

€ 7,95

Slurppotje (pasta met Bolognesesaus)

€ 7,95

Vispakketje (kibbeling)

€ 7,95

Deze gerechten worden geserveerd met
frietjes, mayonaise en appelmoes

Voor onze pensioengenieters
Enkel voor 65 jaar en ouder
Voorgerecht naar keuze, maar dan kleiner
Soep naar keuze in een kleiner kopje
`
Alle soepen en voorgerechten worden geserveerd
met brood en boter

Hoofdgerechten
Schnitzel met een saus naar keuze
Varkenshaasmedaillon met een saus naar keuze`
“Zoer Vleisj” ( Limburgs Zuurvlees )
Zalm met een kruidenroomsaus
Tongfilet met spekjes
Pasta met kip
Pasta met zalm

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een keuze uit
frites of gebakken aardappelen,
warme groenten en salade

Desserts
Kleine Dame Blanche
Torentje van Thorn
Kleine Coupe Cerise
Prijs 3 gangen menu
met soep

€ 18,95

met voorgerecht

€ 20,95

Desserts
€ 9,25

Trio van crème brulee
Walnoot, pistache en vanille

€ 7,95

Warme apfelstrudel
Met warme vanillesaus, ijs en slagroom

€ 7,95

Torentje van Thorn
Laat u maar verrassen

€ 8,25

Chocolade Bavaroistaartje
Geserveerd met een bolletjes ijs

Coupe Warme Kersen

€ 7,95

Dame Blanche

€ 7,75

Koffie Deluxe
Irish Coffee

€ 5,95

French Coffee

€ 5,95

Spaanse Coffee

€ 5,95

Limburgse Koffie

€ 5,95

Koffie Completa de la Casa

€ 5,25

