
Donderdag t/m zondag 

Bestellen vanaf 10:00 tot 19:30. 

 mail: info@hulsmanvenray.nl / telefonisch of via Whatsapp: 06-22172373 

Afhalen en bezorgen tussen 17:00 en 20:00. 

 Graag ontvangen wij de bestelling, naam, adres, telefoonnummer en gewenste afhaal- /bezorgtijd. 

BEZORGEN 

VOORGERECHTEN 
Broodmandje    €4,50  
met 3 dips 

Breekbrood   €7,50  
met dip en kaas uit de oven 

en tzatziki  

Tomatensoep    €5,50  
met brood en kruidenboter  

Pompoensoep    €5,50  
met brood en kruidenboter 

MAALTIJDSALADES 

Geserveerd met aardappelpartjes en salade 

Classis Old Amsterdam €12,50 
180 gr. Black Angus met bacon,  

tomaat, rode ui, augurk en grill saus  

Chicken burger    €12,50  
met bacon, tomaat, rode ui, augurk 

en truffelmayo 

Beyond burger    €12,50  
Vega burger met feta, tomaat,  

rode ui en smokey cocktailsaus  

 

 

BURGERS 

PASTA’S 

Friet met snack    €6,50  
met frikandel, kroket of kipnuggets  

Pasta carbonara   €6,50  

met champignons en spekjes  

Pasta bolognese   €6,50  

met gehakt en tomatensaus  

 

Geserveerd met aardappelpartjes en groenten 

Stoofvlees    €14,50 
huisgemaakt, met schepfriet 

Kipsaté     €14,50  
met atjar, seroendeng en kroepoek 
Sparerib    €15,00  
huis gemarineerd en chilisaus 
Schnitzel     €14,50 
met champignonsaus of pepersaus 
Fish & Chips   €14,50  
met remouladesaus 

Scampi    €16,50 
Thaise wijze, met witte rijst 

KIDS 

Geserveerd met aardappelpartjes of brood 

Vis      €15,50  
met scampi, tonijn, gerookte zalm,  

garnaaltjes en cocktailsaus  

Caesar     €13,50 
met gekruide kip, ei, spek, croutons 

en Caesar-dressing 

Carpaccio    €14,00 
met oude kaas, pijmboompitjes, 

zongedroogde tomaat, truffelmayo 

Gefrituurde brie   €13,50  
met zongedroogde tomaat, peer, 

walnoot en honing-mosterddressing 

 

 

HUISWIJN 
Fles wit of rood   €10,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bezorgen vanaf €20,00, alleen in Venray, Leunen en Oostrum. U kunt alleen met PIN 

betalen. 

 

 

 

TAKE AWAY TAKE AWAY 

Keuze uit penne of tagliatelle 

Carbonara    €12,50 
met champignons, spekjes,  

bosui en kaassaus  
Aglio     €14,50 
met scampi, gerookte zalm,  

bosui en knoflook-roomsaus  
Bolognese    €12,50  
met gehakt, tomatensaus 

en parmezaanse kaas  
Hulsman    €12,50  
met kip, spinazie, rode ui,  

rode pesto en hollandaisesaus  
Vega     €12,50  
met diverse groenten, parmezaanse  

kaas en groene pesto-roomsaus 

EN ZO 

 

 

 

 


