
www.vanholstdongen.nl

Dinsdag t/m donderdag: 16:30 - 20:00u

Vrijdag t/m zondag: 16:30 - 20:30u

Maaltijdbezorging

      0162-322 989



VOORGERECHTEN
Wisselende soep (vraag aan onze medewerkers)     4,25
Tomatensoep         4,25 
Stokbrood kruidenboter        2,50
Huzarensalade klein         2,70 
Huzarensalade groot         3,70 

MAALTIJDSALADES 
Bij al onze maaltijdsalades (m.u.v. de brie-walnoten salade) bezorgen wij brood met 
kruidenboter. 

Salade rucola                   13,90
met mozzarella, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, olijven, rode 
uienringen, pijnboompitjes en balsamicodressing

Salade gemarineerde kip                         13,90
met gebrande noten en frambozendressing

Salade brie-walnoten                 13,90
met olijven, zongedroogde tomaatjes, walnoten en honing-mosterddressing 

Salade rundercarpaccio                13,90
met parmezaanse kaas, pijnboompitjes, olijven, huisgemaakte croutons, 
zongedroogde tomaatjes en truffelmayonaise

PASTA EN RIJST GERECHTEN
Onze pasta (tagliatelle) gerechten worden gegarneerd met rucola, zongedroogde 
tomaatjes, pijnboompitjes, olijven en parmezaanse kaas. 

Pasta kip met roerbakgroenten, pesto en een vleugje truffel  12,50 
Pasta gerookte zalm met roerbakgroenten en gegarneerd met gamba’s  12,50
Pasta bolognese met roerbakgroenten en een saus van tomaat en gehakt             12,50
Bami of nasi met 1 stokje varkenshaassaté of kipsaté, ei, salade    9,50

STAMPPOTTEN (in het seizoen)
Boerenkool- of wortelstamppot  met hachee en een worst of een gehaktbal 9,50

Download onze E-Food app ‘Eethuis van Holst’ en bestel online!



VISGERECHTEN*
Fish and chips (gefrituurde vis) met remouladesaus                                   13,50
Verse zalmfilet met romige vissaus                              16,50
Zeeschnitzel                     12,50

VLEESGERECHTEN*
Beenhammetje met honing-mosterdsaus                                      15,50
Gefrituurde kipschnitzel                                          11,90
Groente-kaas schotel                                 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
Rosé gebraden varkenshaas                                                  16,50
Spare-ribs met knoflook- of warme ribsaus                                        15,50
Varkensschnitzel                                           15,25

Garnituur en sauzen (apart bij te bestellen)      2,10
Pepersaus   Zigeunersaus  Kruidenboter
Champignonsaus  Knoflooksaus   Gebakken champignons / ui
Stroganoffsaus   Satésaus   

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                                         13,50
met gebakken uienringen, gesmolten brie, pesto, rucola, gebakken en 
truffelmayonaise 

Hamburger speciaal menu                12,00
met gebakken uienringen en hamburgersaus

Hamburger van Holst menu                           13,50
met gebakken uienringen, cheddar kaas, spiegeleitje, bacon en hamburgersaus

Salsa burger menu                             13,50
met gebakken uienringen, mozzarella, tomaat, augurk en salsasaus

*Deze gerechten zijn inclusief verse frietjes, salade en mayonaise



KINDERMENU’S*
Bij al onze kindermenu’s zit een klein cadeautje. De menu’s zijn te bestellen bij een 
maaltijd. 

Smulbox          3,75
met een kipnugget, gehakballetje, frikandelletje, frietjes, mayonaise, ketchup 
en een pakje Capri-Sun

Kindermenu met frikandel of kroket                    3,65
met frietjes, mayonaise en appelmoes

Kindermenu met kipfingers of kipnuggets                 4,55
met frietjes, mayonaise en appelmoes

Kindermenu met bitterballen of visfrietjes                 4,25
met frietjes, mayonaise en appelmoes

DRANKEN
Milkshake klein (aardbei, banaan, chocolade, vanille)    1,75
Milkshake middel (aardbei, banaan, chocolade, vanille)    2,25
Milkshake groot (aardbei, banaan, chocolade, vanille)    2,75
Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta Orange (blikje)    2,10
Blikje Dommelsch bier (blikje)       2,25
Chaudfontaine Blauw (flesje)       2,35
Dr. Pepper (flesje)        2,10
Red Bull    3,00
IJsthee pet  2,35

Cafetaria Eethuis Van Holst

Kardinaal van Rossumstraat 65

5104 HL Dongen

vanholstdongen 

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m zondag 

van 11:00 tot 21:00

(Maandag gesloten)

Maaltijden uit onze folder bezorgen wij gratis in Dongen !

*snacks & friet vanaf €25,-


