Eethuis Van Holst
Kardinaal van Rossumstraat 65
5104 HL Dongen
www.eethuisvanholst.nl
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag 11:00 tot 21:00
Keuken geopend tot 20:30
Reserveren? 0162-318577
Bezorgen? 0162-322989
Maaltijdbezorging Van Holst:
Dinsdag t/m donderdag 16:30 tot 20:00
Vrijdag t/m zondag 16:30 tot 20:30

Wachtwoord: van Holst

DRANKEN
FRISDRANKEN
Coca Cola 						
Coca Cola Light 					
Coca Cola Zero 					
Fanta Orange 						
Fanta Cassis 						
Sprite 							
Rivella Light 						
Tonic 							
Bitter Lemon 						
Chaudfontaine Blauw / Chaudfontaine Rood		
Nestea / Nestea Green				
Appelsap						
Chocomel 						
Fristi							
Ranja 							
Capri Sun						
Verse jus d’orange					
Verse melk						
Alcoholvrij bier 					
Radler 0.0						

2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,50
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,50
2,50
1,35
1,35
2,80
2,20
2,85
2,85

WARME DRANKEN
Koffie / Thee 						
Verse Munt Thee 					
Espresso						
Cappuccino						
Latte Macchiato					
Warme Chocomel 					
Warme Chocomel met slagroom 			

2,40
2,50
2,40
2,60
3,10
2,60
3,20

SPECIALS
(met Irish Wiskey)			
(met Tia Maria)			
(met Grand Marnier)		
(met Amaretto)			
(met Dongens koffielikeur)		

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

Hertog Jan (van het vat)				
Hoegaarden Wit (van het vat)				
Leffe Dubbel (van het vat)				
Leffe Blond 						
Hoegaarden Rosébier 					
Hoegaarden Radler Lemon				
Liefmans 						

2,50
3,75
4,25
3,25
3,25
3,25
3,25

Irish Koffie
Spanish Koffie
French Koffie
Italian Koffie
Dongens Bakske

BIEREN

WIJNEN
Wit droog (Valet du Vigneron, Chardonnay) 		
Wit droog (Calusari, Sauvignon) 			
Rood (Pont Neuf) 					
Wit zoet (Tolltraum Reinhairdt) 			
Rosé (Valet du Vignerin) 				

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

LUNCH

Wij serveren onze heerlijke lunchgerechten tot 15:00.

BROODJES
U kunt kiezen uit een vers gebakken Italiaanse bol, Waldkorn,
wit pistoletje of een speltbroodje.
Ambachtelijke achterham 				
Filet american (vers bereid door de keurslager)
Gezond 						
Jong belegen kaas 					
Huisgemaakte krabsalade				
Huisgemaakte tonijnsalade 				
Oude kaas 						
Verse rosbief 					

4,00
5,50
5,50
4,00
5,50
5,50
4,25
5,50

LUXE BROODJES
U kunt kiezen uit een vers gebakken Italiaanse bol, Waldkorn,
wit pistoletje of een speltbroodje.
Filet carpaccio						
met Parmezaanse kaas, rucola en truffeldressing

6,95

Gerookte zalm met kruidenkaas			
met rode uitjes, kappertjes en honing-mosterd dressing

6,95

Rosbief speciaal 					
met pesto, zongedroogde tomaatjes, olijven en fetakaas

6,95

Rundercarpaccio 					
met Parmezaanze kaas, rucola en truffeldressing

7,50

WARME BROODJES
U kunt kiezen uit een vers gebakken Italiaanse bol, Waldkorn,
wit pistoletje of een speltbroodje.
12 uurtje						
9,50
klein kopje soep, huzarensalade, 3 sneetjes brood (wit of
bruin), ham, kaas spiegeleitje, kroket met grove mosterd
Ambachtelijke beenham				
met rucola en mosterd-dille dressing

6,50

Gebakken kip 					
met ui, paprika, champignons en afgeblust met chilisaus

7,50

Twee sneetjes ambachtelijk brood 			
met 2 bourgondische kroketten en grove mosterd

6,90

Briolle						
met gesmolten brie, noten en honing

6,75

Pulled pork						
met BBQ-saus en frisse rauwkostsalade

6,90

PANINI’S
Panini kaas 						
Panini ham-kaas 					
Panini ham-kaas-pesto 				
Panini mozzarella-tomaat 				
Panini tonijn 						

3,75
4,25
4,50
4,75
4,75

UITSMIJTERS
Onze uitsmijters serveren wij op wit of bruin ambachtelijk
boerenbrood.
Uitsmijter						
met gesmolten kaas en / of ambachtelijke ham

7,50

Uitsmijter speciaal					
8,75
met kaas, ambachtelijke ham, rosbief, bacon en huzarensalade
Uitsmijter van Holst 					
met gesmolten kaas, bacon en champignons

8,75

LUXE HAMBURGERS
Onze hamburgers worden gemaakt door onze keurslager, die
zijn vlees uit de Belgische Ardennen haalt. Het bestaat voor
100% uit rundvlees zonder toevoegingen.
Deze gerechten serveren wij ook na de lunch.
French burger 						
met brie, pesto, rucola, gebakken uienringen en
truffelmayonaise

8,50

Hamburger speciaal					
met gebakken uienringen en hamburgersaus

7,00

Hamburger van Holst					
met gebakken uienringen, cheddar kaas, spiegeleitje,
bacon en hamburgersaus

8,50

Salsa burger 						
met mozzarella, tomaat, augurk, ui en salsasaus

8,50

KINDERMENU’S
Voor de kleine gasten t/m 12 jaar. Bij al onze kindermenu’s
ontvangen de kinderen een muntje van SMAAK voor een
lekker bolletje ijs en mogen zij een klein cadeautje uitzoeken.
Kindermenu kipsaté 					
met 1 stokje kipsaté, frietjes, mayonaise en appelmoes

7,50

Kindermenu pasta bolognese 			
met dorapasta en tomatensaus met gehakt

7,50

Kindermenu smulbox					
7,50
met een kipnugget, gehakballetje, frikandelletje, frietjes,
mayonaise, ketchup en een pakje Capri Sun
Kindermenu spare-ribs 				
met 1 spare-ribje, frietjes, mayonaise en appelmoes

7,50

Kindermenu met snack 				
6,50
met snack naar keuze, frietjes, mayonaise en appelmoes
Kindermenu met visfrietjes				
met visfrietjes, frietjes, mayonaise en appelmoes

6,50

Ook kunnen kinderen steppegras bij een kindermenu
bestellen (dit zijn zeer dunne frietjes welke wij dagelijks vers
snijden). Hiervoor rekenen wij een meerprijs van 1,50 per
portie.

VOORGERECHTEN
Bij onze voorgerechten serveren wij geen brood (met
uitzondering van de brie-walnotensalade).
Huisgemaakte tomatensoep				
met gehaktballetjes, prei, champignons en courgette

4,25

Huzarensalade klein / groot				
5,25 / 6,75
met ambachtelijke ham, gerookte zalm en garnaaltjes
Mandje brood 					
met kruidenboter en tomatentapenade

3,90

Mandje met smeerseltjes 				
met kruidenboter, tapenade, pesto en aioli

5,25

Rundercarpaccio 					
met Parmezaanze kaas, rucola, pijnboompitjes en
truffeldressing

8,75

Rucolasalade 					
7,75
met mozzarella, Parmezaanse kaas en balsamicodressing
Salade brie-walnoten 				
met gesmolten brie op brood, olijven, zongedroogde
tomaatjes, walnoten en honing-mosterd dressing

7,75

Salade uit de zee 					
7,75
met gerookte zalmsnippers, gamba’s, gefrituurde mosselen,
kibbeling en zongedroogde tomaatjes

Salade warme kip 					
met gemarineerde kip, gebrande noten, champignons,
bacon en frambozendressing

7,75

Wisselende soep		
			
vraag hierom bij onze bedieningsmedewerkers

4,25

HOOFDGERECHTEN
Bij al onze vlees- en visgerechten serveren wij salade en friet
met mayonaise. Wij hebben daarnaast diverse warme en
koude sausjes. Vraag hierom bij een van onze medewerkers.
Ook kunt u steppegras bij onze vlees- en visgerechten
bestellen (dit zijn zeer dunne frietjes welke wij dagelijks vers
snijden). Hiervoor rekenen wij een meerprijs van 2,75 per
portie.
Beenhammetje met honing-mosterd saus 		

15,50

Fish and chips (gefrituurde vis) met remouladesaus

13,50

Gefrituurde kipschnitzel		

		

11,90

Halve haan 						

13,50

Huisgemaakte kipsaté 				

12,90

Huisgemaakte varkenshaassaté			

12,90

Huisgemaakte vleesspies met paprika en ui 		

12,90

Kogelbiefstuk

16,50

				

Mixed vlees (biefstuk, varkensmedaillon, spare-rib)

16,50

Rosé gebraden varkenshaas 			

16,50

Spare-ribs met knoflook- of warme ribsaus 		

15,50

Varkensschnitzel 					

15,25

Verse zalmfilet met romige vissaus 		

16,50

Visvangst 					
vraag hierom bij een van onze medewerkers

15,90

LUXE HAMBURGERS
Onze hamburgers worden gemaakt door onze keurslager, die
zijn vlees uit de Belgische Ardennen haalt. Het bestaat voor
100% uit rundvlees zonder toevoegingen.
French burger menu				
met brie, pesto, rucola, gebakken uienringen en
truffelmayonaise

13,50

Hamburger speciaal menu			
met gebakken uienringen en hamburgersaus

12,00

Hamburger van Holst menu			
met gebakken uienringen, cheddar kaas, spiegeleitje,
bacon en hamburgersaus

13,50

Salsa burger menu					
met mozzarella, tomaat, augurk, ui en salsasaus

13,50

MAALTIJDSALADES
Onze maaltijdsalades serveren wij zowel tijdens de lunch als
het diner. Bij al onze maaltijdsalades (met uitzondering van de
brie-walnotensalade) serveren wij brood met kruidenboter.
Brie-walnoten						
met gesmolten brie op brood, olijven, zongedroogde
tomaatjes, walnoten en honing-mosterd dressing

14,50

Gemarineerde warme kip 				
14,50
met gemarineerde kip, gebrande noten, champignons, bacon
en frambozendressing
Rucola 						
14,50
met mozzarella, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes,
olijven rode uienringen, pijnboompitjes en balsamicodressing
Rundercarpaccio 					
14,50
met Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, olijven, huisgemaakte
croutons, zongedroogde tomaatjes en truffelmayonaise
Uit de zee 						
14,50
met gerookte zalmsnippers, gamba’s, gefrituurde mosselen,
kibbeling, olijven en zongedroogde tomaatjes

STAMPPOTTEN (in het seizoen)
Boerenkoolstamppot 				
met hachee en een worst of een gehaktbal

9,50

Wortelstamppot 					
met hachee en een worst of een gehaktbal

9,50

PASTA & RIJST GERECHTEN

Onze pasta (tagliatelle) gerechten worden gegarneerd met
rucola, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes, olijven en
parmezaanse kaas.
Pasta schotel kip				
12,50
met roergebakken groenten, pesto en een vleugje truffel
Pasta schotel gerookte zalm 				
12,50
met roergebakken groenten en gegarneerd met gamba’s
Pasta schotel bolognese 				
12,50
met roergebakken groenten en een saus van tomaat met
gehakt
Bami of nasi
met 1 stokje varkenshaassaté of kipsaté, ei, salade

FRIETJES 					

9,50

klein / groot
Friet zonder 						2,75 / 3,75
Friet mayonaise 				
3,25 / 4,40
Friet curry 					
3,25 / 4,50
Friet ketchup 					
3,25 / 4,50
Friet Belgische mayonaise 			
3,25 / 4,50
Friet speciaal 					
3,75 / 5,25
Friet satésaus 					
3,75 / 5,25
Friet taugé 					
4,00 / 5,25
Friet joppiesaus 				
3,75 / 5,00
Friet stoofvlees (van onze keurslager)
5,25 / 7,00
Friet oorlog (speciaal + satésaus) 		
4,25 / 5.75
Friet swiebelsaus 				
4,00 / 5,50
Friet piccalily					
3,50 / 4,50
Friet van Holst (stoofvlees + satésaus + mayonaise) 5,75 / 6,25

SNACKS
Apiriostick 						
Ardennerstick						
Bamihapje 						
Bami oriental						
Bereklauw 						
Bitterballen						
Bocado						
Bonkie 						
Bourgondische kroket					
Braadworst 						
Broodje hamburger 					
Broodje hamburger speciaal				
Broodje hamburger Hawaii				
Broodje hamburger cheese				
Broodje hamburger super 				
Broodje kipburger 					
Broodje kipburger speciaal			

4,10
3,85
2,55
2,75
4,10
2,95
3,45
2,65
3,10
3,60
4,25
5,00
5,50
5,50
6,00
3,75
4,50

Dolle mina 						
Frikandel						
Frikandel speciaal					
Frikandel xxl						
Frikandel xxl speciaal 					
Gehaktbal uit de jus 					
Gehaktbal uit het vet					
Gigantico						
Goulashkroket 					
Grizzly							
Groente-kaasschijf					
Groentekroket						
Grove frikandel					
Ham-kaas soufflesse					
Kaaskroket						

3,10
2,25
3,00
3,85
4,85
4,10
3,55
3,85
2,60
4,10
3,10
2,50
2,30
2,85
3,10

*Deze hamburgers zijn kleiner dan onze luxe hamburgers

Kaassoufflesse 					
KaasTengels®						
Kalfskroket 						
Kipburger 						
Kipburger speciaal					
Kipcorn						
Kipfingers 						
Kipknots						
Kipnuggets 						
Knakworst						
Kroket							
Lihanboutje						
Lucifer 							
Loempia / kroepia					
Loempia speciaal / kroepia speciaal			
Mega snack 						
Mexicano						
Nasibal 						
Ribster 						
Satékroket						
Saterol 						
Shoarmarol						
Sitostick 						
Smulrol 						
Stoofvleeskroket					
Shaslick						
Tomaat-mozzarella soufflesse 			
Viandel 						
Viandel spicy 						
Vlampijp 						
Vlammetjes						
Zigeunerstick						
Zeeschnitzel						

2,85
5,10
3,10
3,00
3,75
2,85
3,20
3,10
3,35
1,60
2,25
2,85
3,05
5,10
6,10
3,55
2,85
2,55
2,85
3,10
3,05
3,35
4,60
3,35
3,10
3,85
2,85
2,65
2,65
3,45
3,10
3,05
2,95

DESSERTS

Al onze coupes zijn samengesteld met 3 bolletjes vers bereid ijs
uit onze ijssalon SMAAK. Naast deze coupes bieden wij u ook
de mogelijkheid om losse bolletjes ijs te laten scheppen uit de
vitrine. Vraag hierom bij een van onze medewerkers.
Coupe Amarena 						5,75
amarena- en vanille ijs met kersen en slagroom
Coupe Chocodroom 						5,75
3 soorten chocoladeijs met chocoladesaus en slagroom
Coupe Notenmelange 					5,75
vanille- en notenijs met versgebrande noten en slagroom
Coupe Stroopwafel 						5,75
vanille- en stroopwafelijs met stukjes stroopwafel en caramel
Coupe Vitamine (in het seizoen) 				5,75
3 bolletjes fruitijs met vers fruit en slagroom
Coupe Yoghurtfris 						
3 verschillende smaken yoghurtijs en zomerfruit

5,75

Coupe Zomerkoninkje (in het seizoen) 			5,75
aardbeien- en vanille ijs met verse aardbeien en slagroom
Kindercoupe 							3,00
2 bolletjes kinderijs met smarties en slagroom
SMAAK ijssensatie 						
6,75
laat u verrassen met verschillende smaken uit onze ijssalon!
Verse warme wafel 						5,25
met Nutella, slagroom en een bolletje vanille ijs

