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Always RightMs.



3-gangen keuzemenu

voorgerechten
Keuze uit

- Tomatensoep

- Soep van de dag

- Ceaser Salade 

 met gerookte kipfi let, croutons, parmezaanse kaas 

 afgemaakt met ceaserdressing

- Carpaccio van runderhaas (meerprijs € 2,50) 

 met parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, 

 rucola, pijnboompitten en truff elmayonaise

hoofdgerechten

Geserveerd met verse friet en salade.

Keuze uit

- Varkenshaasspies 

 met champignonroomsaus, satésaus, pepersaus of zigeunersaus

- Boerenschnitzel 

 met gebakken champignons, spekjes, uien en paprika

- Mix-Grill (meerprijs € 1,50)

 trio van kip, rund en varken met 3 verschillende sauzen

- Kipfilet Hawaii 

 kipfi let met ananas en kerriesaus

- Zalmfilet uit de oven (meerprijs € 2,50)

 met een romige vissaus 

nagerechten
Keuze uit

- Dame Blanche 

 softijs met chocoladesaus

- Tartufo Bombe (meerprijs € 1,50)

 van chocolade ijs met slagroom

- Softijs met warme kersen 

- Triangel Vanille Mousse

 met slagroom en chocoladesaus

3-gangen
keuzemenu 

voor

14,95
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SMAAK GENIET PUUR GEMAK

iedere
woensdag

iedere
donderdag

de hele
week lang

all you can eat!
SPARERIBSSPARERIBS
voor alle liefhebbers!

3-gangen
KEUZEMENUKEUZEMENU

kom smullen!

Heerlijk gemarineerde spareribs eet je bij Restaria. Elke woensdagavond van 
17.00 tot 20.00 uur ‘all you can eat spareribs’ inclusief friet en salade, voor een 
vaste prijs van slechts € 12,95. Ervaar de smaak van bron tot bord en proef onze 
malse spareribs. Met wie kom jij woensdag spareribs eten?

Bij Restaria kunt u heerlijk dineren. Voor maar € 14,95 kunt u volop genieten 
van een 3-gangen keuzemenu! U kunt kiezen uit diverse voorgerechten 
(van soep tot carpaccio), hoofdgerechten (van varkenshaasspies tot schnitzel) 
en nagerechten (van ijscoupes tot Tartufo).

Elke donderdag serveert Restaria twee speciale burgers met een speciaal aan-
bevolen biertje voor een aantrekkelijke prijs. De supermalse Hereford burgers 
komen rechtstreeks van de bakplaat. Alle ‘Burgers & Beer’ gerechten worden 
geserveerd met wedges of friet en salade.

VAN BRON TOT BORD
Restaria neemt de verantwoordelijkheid om bewust te kiezen voor producten 
met een Beter Leven-keurmerk, zonder de consument daar meer voor te laten 
betalen. We willen de achtergrond kunnen vertellen van onze producten en 
weten waar onze producten vandaan komen. Zo zijn onze Hereford hamburgers 
van 100% scharrelrundvlees en werken we met lokale leveranciers, zodat u van 
bron tot bord weet waar uw overheerlijke gerechten vandaan komen!

iedere

€12,95 €14,95€14,95

aanbevolen combi
BURGERS

& BEER& BEER& BEER& BEER
for special people!

€9,95



Ervaar de smaak van bron tot bord
en proef onze malse spareribs.

Iedere
Woensdag

Heerlijk gemarineerde spareribs eet je bij Restaria!

Restaria Helden

Mariaplein 18

5988 CJ  Helden

T 077-3076532

E info@restariahelden.nl

www.restariahelden.nl

Restaria ‘t Hof

Boschdijk 1037

5626 AD  Eindhoven

T 040-2618060

E info@restariahethof.nl

www.restariahethof.nl

Restaria de Hoek

Stratumseind 10-12

5611 ES  Eindhoven

T 040-2430699

E info@restariadehoek.nl

www.restariadehoek.nl

• “All you can eat”
• Elke woensdagavond
• tussen 17.00 en 20.00 uur
• Inclusief friet en salade
• slechts €12,95

SPARERIBS
voor alle liefhebbers! 

€12,95

Iedere
Woensdag all you can eat!

all you can eat!
BURGERS

geniet!

Kansas Regular
sla, augurk, uienringen, 
champignons

Minnesota Regular
sla, kaas, uienringen,
augurk

Kentucky Regular
sla, kaas, augurk, bacon, 
uienringen, champignons

Nevada Regular
sla, kaas, augurk, 
uienringen, champignons, 
gebakken ei

Florida Regular
sla, augurk, 
uienringen

Colorado Regular
sla, kaas, bacon, ananas, tomaat, 
champignons, uienringen

Alaska Giant
sla, kaas, tomaat,
uienringen, augurk

Texas Giant
sla, tomaat, uienringen,
augurk

Montana Giant
sla, kaas, bacon, tomaat, uien-
ringen, augurk, champignons

California Giant
sla, kaas, bacon, ananas, 
tomaat, uienringen, 
augurk, champignons

regulargiant

kies je saus
Hamburgersaus, 
Giant saus, BBQ saus,
Joppiesaus, Speciaal
1 saus naar keuze per burger

kies je saus
Hamburgersaus, 

kies je saus
Hamburgersaus, 

kies je saus
Giant saus, BBQ saus,
Joppiesaus, Speciaal
1 saus naar keuze per burger

giantgiant
BURGERS

van de bakplaat



cadeauboncadeaubon
van bron tot bord







verbind 
de punten

los de 
sudoku op

mop
een aardappel komt een andere aardappel 

tegen en vraagt: “wat kijk je sip?” 

zegt de andere aardappel: 

“mijn vader zit in de puree…”

1

1 4

43

3

2

2

een aardappel komt een andere aardappel 

tegen en vraagt: “wat kijk je sip

zegt de andere aardappel: 

“mijn vader zit in de puree…”

  help jij de ijsprinses de weg 

te vinden naar mr. milkshake?

zoek de 6 verschillen

verbind los de 
sudoku op

  Hey, ik ben fry!  

 
  Tijdens mijn leuke bijbaantje in 

 Restaria werd ik plots opgezogen 

   door de afzuigkap! Even later 

belandde ik in deze te gekke wereld! 

 Het is hier héél tof, maar alles is 

   anders! Het regent frietjes! 

 Er is een ijsprinses! Oh, en ik heb 

   een hele koele koelkast ontmoet!

Zie ik je snel weer terug in Restaria?     

        Dan vertel ik je over mijn 

       nieuwe avonturen!
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