
Welkom bij Hotel Café Hulsman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café Hulsman kent een rijke geschiedenis en staat in de volksmond 

bekend als de Huiskamer van Venray oftewel "Beej Truus". Menig 

Venraynaar heeft in het verleden een onvergetelijke ervaring 

meegemaakt bij Café Hulsman. 

In 2011 is het hele pand opnieuw opgebouwd met veel herkenbare 

oude elementen.  Ervaar het échte café-gevoel waar door de weeks 

lekker wordt gegeten en gedronken, en waar de zaterdagavonden er 

gedanst wordt! 

Wil je genieten van de luxe van een modern hotel terwijl je kunt 

genieten in een warm, bruin café? Dan ben je hier aan het juiste adres! 

Speciaal Café, Gewoon Gezellig! 

 

 



Voor bij de borrel 
 

 

 
Hulsman borrelplank   € 13.00 

  ………………………………………………………………………… 

  
Bitterballen    € 5.50 

  ………………………………………………………………………… 
 

Bittergarnituur   € 7.00 
  ………………………………………………………………………… 
 

Bourgondische bitterballen  € 5.50 
  ………………………………………………………………………… 
 

Mini loempia’s   € 4.50 
  ………………………………………………………………………… 
 

Chickenwings    € 8.00 
  ………………………………………………………………………… 
 

Nacho’s met dip   € 4.20 
………………………………………………………………………… 
 
Kaas & worst    € 8.00 

  ………………………………………………………………………… 
 

Gemarineerde olijven  €3.50 
  ………………………………………………………………………… 

 



Lunch 
 

Hulsman Lunchplank 

12.00 tot 17.00 uur 

            
Kies 3 heerlijke gerechtjes uit  

van de lunchplank voor 
 11.25 

Alle combinaties zijn mogelijk! 

 
 
 

Alle gerechten worden geserveerd op oerbrood  
met uitzondering van soepen en salades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u een allergie? 
Vraag naar onze allergenenkaart! 



Lunchplank 

 

• Tomatensoep 

• Soep van de Chef 

• Runderbouillon 

Shiitake | bosui  

• Salade vis 

Garnaaltjes | tonijn | gerookte zalm 

• Salade brie 

Mango | walnoten | honing-mosterd dressing 

• Salade caprese  

Mozzarella | tomaat | basilicum | balsamico 

• Salade kip 

Mango | zongedroogde tomaat | pijnboompitjes 

• Oma’s pasteitje 

Huisgemaakte kippenragout    

• Uitsmijtertje 

Ham | kaas 

• Mini Turkse tosti 

Ham | kaas 

• Kip piri piri 

Pittig gekruide kip 

• Geitenkaas 

Walnoten | honing | uit de oven 



 

Lunchplank 

 
 

• Mandje friet 

 Mayonaise  

• Bourgondische kroket 
Mosterd  

• Hulsmans favorietje 

Champignons | spekjes | rode ui | gegratineerd met kaas 

• Brie en Serranoham  

Honing | uit de oven 

• Garnalen kroket 
Citroenmayonaise 

• Gerookte zalm 

Roomkaas | rucola 

• Frisse tonijnsalade 

• Carpaccio 

Zongedroogde tomaat | oude kaas | pijnboompitjes | truffeldressing 

• Caprese  
Mozzarella | tomaat | groene pesto | balsamico 

• Filet American 

Ei | ui 

• Arretjescake  

• Cheesecake  



Tosti’s 
Turkse tosti      4.50 
Ham | kaas 

Turkse tosti Hawaii     5,- 
Ham | kaas | ananas  

Turkse tosti salami    5,- 
Salami | kaas |  tomaat | rode ui 

Turkse tosti mediterranee   5,- 
Tomaat | mozzarella | groene pesto 
 

Overig  

Maaltijdsalade vis    16.70 
Scampi | tonijn | gerookte zalm | garnaaltjes | cocktailsaus 

Maaltijdsalade Caesar    15.50 
Gekruide kip | ei | spek | croutons | caesar-dressing  
Maaltijdsalade caprese   14.70 

Tomaat | mozzarella | basilicum | balsamico  

Maaltijdsalade ossenhaas   17.50 
Champignons | rode ui | cashewnoot | truffelmayo 

Classic old Amsterdam burger  14,- 
180 gr. Black Angus | bacon | tomaat | rode ui   
augurk | smokey grill saus | friet 

Kipsaté       15.70 
Atjar | seroendeng | kroepoek | friet of brood 

Uitsmijter       8.50 
3 eieren |  ham | kaas |  spek 

Bourgondische kroketten   8.50 

Keuze uit friet of brood  



Voor de kleintjes 
 

 

Tomatensoepje     3.50 
Tosti        4.25 
Ham | kaas 

Friet met snack     6.50 
Keuze uit frikandel | kroket | kipnuggets 

Pannenkoek      6.50 
Versier je eigen pannenkoek 

Pasta bolognese      7.30 

Gehakt | tomatensaus | Parmezaan 

Kinderijs       4.50 
Vanille ijs | slagroom  

Bandietenbord      0,- 
 
 
 

     
 

 



Diner 

Hulsman 3 gangen keuzemenu 

Vanaf 17.00 uur 

 

3 gangen menu met soep 22,50 

______________________________ 

3 gangen menu met voorgerecht 25,50 

  
 

Alle gerechten zijn ook los te bestellen. 

 
 

 
 
 

Heeft u een allergie? 
Vraag naar onze allergenenkaart! 

 



Om mee te beginnen 

Broodplank       6.50          

Hulsman breekbrood     8.50 
 

Soep 
 

Tomatensoep   

Soep van de Chef    

Runderbouillon  

Shiitake | bosui   
 
 

Keuze stress? Kies voor 3 kleine soepjes 
 

Voorgerechten 
Rundercarpaccio 
Oude kaas | zongedroogde tomaat | pijnboompitjes | truffelmayo 

Garnalenkroketjes 
Citroenmayo  

Pasteitje Hulsman 
Huisgemaakte kippenragout  

Toast zalm 
Gerookte zalm | huisgemaakte toast 

Bruschetta 
Tomaat | rode ui | feta  

Tapasplankje 

Keuze uit vlees of vegetarisch 



Hoofdgerechten 

Maaltijdsalades 
Caesar        

Gekruide kip | ei | spek |croutons | Caesar-dressing  

Vis 

Scampi | tonijn | garnaaltjes | gerookte zalm | cocktail-dressing 

Ossenhaas 
Champignons | rode ui | cashewnoten | truffel-dressing 

Caprese 
Tomaat | mozzarella | basilicum | balsamico  
 
Salades worden geserveerd met brood of friet 
 

Verse pasta’s  Keuze uit Penne of Tagliatelle  
 

Bolognese 
Gehakt | tomatensaus | Parmezaan 

Hulsman 
Kip | spinazie | rode ui | rode pesto | hollandaise saus   

Aglio 
Scampi | gerookte zalm | knoflook-roomsaus  

Vega 
Diverse groente | Parmezaan | groene pesto  

Carbonara 

Spekjes | champignons | kaassaus  
 



Burgers 
Classic old Amsterdam 
180 gr. Black Angus |bacon | tomaat | rode ui | augurk | smokey grill saus 

Chicken 
Bacon | tomaat | rode ui | augurk | truffelmayo  

Beyond 
Vega burger | feta | tomaat | rode ui | smokey cocktail saus 

Burgers worden geserveerd met friet en een salade 
 

Enzo 
Kipsaté 
Atjar | seroendeng | kroepoek 

Schnitzel 
Varkensschnitzel | saus naar keuze 

Catch of the day  
Vraag het aan onze bediening 

Huisgemarineerde Sparerib  +3,- 
Chili of knoflooksaus  

Fish & chips 
Remouladesaus 

Mix and grill        +3,- 
Biefstuk | sparerib | kipfilet | saus naar keuze 

 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met friet en groente 
 

Sauzen  

Pepersaus  |  champignonsaus |  stroganoffsaus |  satésaus  



Desserts  
 

Sorbetijs 
Vers fruit | 2 bollen ijs | slagroom 

Choco-mousse  
Vanillesaus | slagroom  

Cheesecake 
Mokka | vanille ijs 

Seizoendessert  
Aardbeien Romanoff  

Verrassing dessert  
Keuze van de chef 

Koffie met bonbon 

Koffie of cappuccino 

 

 

Extra’s 
Puntzak friet      3.50 
Frisse salade      2.50 
Wokgroente       3.50 
Extra saus       1,-



  
  



 


