HOTEL

WELKOM BIJ

CENTRAAL

Onze wijnkaart is met
zorg samengesteld,
maak gerust uw keuze.

Genoeglijk lunchen en dineren in een sfeervolle ambiance.

In het centrum van Someren gaan wijn en spijs hand in hand bij hotel Centraal.
Tel daar de Brabantse gezelligheid bij op en de lunch of diner is weer helemaal top.
Bij mooi weer neem je plaats op het heerlijke terras.
Geniet van de specialiteiten uit de creatieve keuken en neem er vooral een glas wijn bij!
Onze ingrediënten worden met zorg en seizoensgebonden gekozen.
Dat Hotel Centraal een veelzijdig bedrijf is, behoeft geen verdere uitleg.
Graag verzorgen wij uw bruiloft, feestavond, familiediner in aparte ruimte of
een uitgebreide catering op locatie.
Kijk voor meer info op www.hotelcentraal.nl
VOLG ONS OP FACEBOOK, TWITTER OF INSTAGRAM VOOR DE LEKKERSTE AANBIEDINGEN EN NIEUWE IDEEËN.

SPECIALITEITEN
Trio Boerenbrood

TRAMEZZINO POMODORE

parmaham - tonijnsalade - camembert kopje tomatensoep

9,25

gebakken kipfilet - mango - rode ui champignon - ketjap - rode peper

8,50

Boerenbrood Javaanse kip
DIT IS EEN MILD PITTIG GERECHT

Pulled Pork procureur langzaam gegaard maisbol - American colwslaw home made BBQ-saus

8,75

Parmezaanse kaas - pijnboompitten truffelmayonaise

9,25

Molenaarsbrood carpaccio

12 Uurtje

Tramezzinobrood is wit brood zonder korst, met de
smaak van tomaat en oregano

Tosti

ham - kaas

4,85

ham - kaas - champignons - spek - ui - prei

6,50

gerookte zalm - ei - sla

9,25

Tosti Centraal

Tramezzinorol krabsalade

EIERGERECHTEN
Uitsmijter
ham - kaas

6,75

ham - kaas - champignons - ui - prei

7,95

ham - kaas

7,25

ham - kaas - champignons - ui - prei

8,25

brie - paddenstoelen - bosui - rode ui

7,95

Uitsmijter Centraal

3 sneeën bruin- of witbrood - gebakken ei ham - kaas - rundvleeskroket kopje tomatensoep

9,25

hummus - venkel - rucola - zongedroogde
tomaat - walnoot - balsimicostroop

8,75

Omelet Centraal

BESTE HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE

7,95

Omelet Brie

Boerenbrood geitenkaas
Maisbol tonijn met de

Wij gaan ervan uit dat uw lunch een uitje is. Zit u
vandaag wat krapper in de tijd? Laat het ons weten!

Omelet

Deze gerechten zijn vegetarisch

LUNCH & SPECIALITEITEN

DIKKE MIK!

Salade carpaccio

Gezond

ham - kaas - ei - augurk - jus de orange

Huisgemaakte krabsalade
Twee kroketten

7,75

8,50
7,25

Centraal uit de oven

ham - kaas - spek - champignons - ui - prei

SOEPEN

Tomatensoep

DE BEROEMDE !
prei - lente-ui - mozzarella - room

8,25

5,95

Hertenbouillon

spekjes - omelet reepjes - pastinaak wortel - kervel

5,95

rivierkreeftjes - zalm - wortel - bosui

7,25

shiitake - prei - peterselie - walnoot

5,95

Gambabouillon

Romige knolselderijsoep

Soepen worden geserveerd met een ambachtelijke
broodstengel.

DE KEUZE UIT GROOT OF KLEIN

Vegetarische salade

camembert - spinazie cranberries - venkel amandelen - balsamicostroop

Salade Centraal

12,25 15,25

DE MEEST VERKOCHTE EN DAAR ZIJN WE TROTS OP!
krokant gebakken kip - Parmaham crouton - ei - Parmezaanse kaas gepofte tomaatjes ras el hanout mayonaise
11,50 14,25

Schippers salade

gravad lachs - gamba - forel tonijnsalade - krabsalade

14,75 17,95

gamba’s - mango geroosterde paprika taugé - cashewnoten chili-gember mayonaise

13,25 16,25

Oosterse salade

Deze gerechten zijn vegetarisch

PLATESERVICE

Spareribs DE BEKENDE VAN CENTRAAL
knoflooksaus - friet - salade

16,50

kip van de grill - atjar - kroepoek friet - salade

15,50

kabeljauw - zalm - saus van rode curry gele rijst - salade

16,75

shiitake - paksoi - mihoen - omeletreepjes gele rijst - salade - chili-knoflooksaus

14,75

Super saté

Deze gerechten zijn vegetarisch

SALADES

Parmezaanse kaas pijnboompitten truffelmayonaise

10,95 14,50

Thais vispannetje

Vegetarische loempia

SOEPEN, SALADES & PLATESERVICE

MAAND MENU
VOORGERECHT
Zalmrosbief

NOVEMBER 2018

zalmrosbief - venkel - wortel crème citroen gember mayonaise - frisse komkommer kletskop

HIGH TEA
per persoon

Hartig - kopje tomaten soep - wrap met
gerookte kip - mini broodje tonijnsalade sandwich ei - pizza bonbon

18,75

Zoet - macaron - scones met lemon curd -

of
Runderrosbief

mini donut - petit four - griekse yoghurt muffin - chocolade twister

Soep

De High Tea bij Centraal, een echte traktatie!
Een eeuwenoude Engelste traditie, maar ook al
jarenlang populair in Nederland. Lekker genieten van
heerlijke zoetigheden en hartige hapjes. Uiteraard
met onbeperkt theeleuten tijdens de High Tea.

Runderrosbief - knolselderij-truffelcrème aardappel - ras en hanout - krokante parmaham
zoete aardappel pompoensoep - bleekselderij bosui - amandel - kerrie room

HOOFDGERECHT
Gegrilde zeebaars

Vanaf 2 personen en graag even reserveren.

zeebaars - gegrild - seizoensgroenten aardappel - dragon-boter jus

of
Gebraden kalfsoester

kalfsoester - gebraden - kaantjes seizoensgroenten - aardappel - laurierjus

DESSERT
Chocolade

chocolade - taartje - mousse hazelnotencrumle - gemarineerde bosbessen

of
Kaas

kaas - blauwader - Heezer geitenkaas camembert - kletszenbrood - vijgencompote

Driegangen:

voor - hoofd - nagerecht

p.p. 29,75

voor - soep - hoofd

p.p. 32,25

voor - soep - hoofd - nagerecht

p.p. 35,50

Driegangen:
Viergangen:

KINDERMENU

Tomatensoepje met room

3,75

bitterbal - frikandel - kipnugget frietjes appelmoes - mayonaise

5,50

Keuze uit: frikandel - kroket- kipnuggets

5,50

ook mogelijk met appel of spek (meerprijs)

6,75

Snackspies met frietjes

Snack naar keuze

Pannenkoek naturel

MAANDMENU
HIGH TEA KINDERMENU

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Brood vooraf

Zeewolf tuinkruidenkorst

Ons keukenteam heeft de inspiratie weer bijeen
gebracht voor heerlijke voorgerechten. Kunt u nu
geen keuze maken dan raad onze chef onze
overheerlijke proeverij aan!
3 dipjes met Bourgondisch brood en toast tomatentapenade - pestodip - aïoli

Gamba en rivierkreeft

bloemkool - komkommer - kroepoek sinaasappelcrème

Eendenborst en spek

knolselderij - gemarineerde pompoen rode biet - pistachecrème krokante aardappel

Gebakken geitenkaas

6,50
10,95
10,50

zoete aardappel blini - venkel - vijg pecannoten - appelstroop

9,95

zwarte peper - tijm - oude Reypenaer dragonmayonaise

11,25

Carpaccio gemarineerd

Proeverij Plank Centraal

Heerlijke selectie van onze voorgerechten
eendenborst - geitenkaas - gamba - hertenbouillon

SOEPEN

Tomatensoep DE BEROEMDE !

12,75

5,95

spekjes - omelet reepjes - pastinaak wortel - kervel

5,95

rivierkreeftjes - zalm - wortel - bosui

7,25

shiitake - prei - peterselie - walnoot

5,95

Gambabouillon

Romige knolselderij soep

Indien u liever een kleinere portie soep wilt is dit ook
mogelijk.
Soepen worden geserveerd met een ambachtelijke
broodstengel.
Deze gerechten zijn vegetarisch

uit de oven
citroen-boterjus

18,75

van de grill
pasta aglio e olio - frisse pesto-dip

18,95

pompoen - verjus - rivierkreeftjes

19,95

Gamba’s

Zalm van de grill

Hereford experience
rundersteak
heerlijk mals - gegrild saus van cantharellen

22,95

bitterbal - zoete aardappel - rode ui spekjes - saus van appelstroop

22.50

Gebraden hertenbiefstuk
Varkenshaas

aardappeltaartje - dragon-mosterdsaus

18,25

wortel - portabello - courgette gegratineerde geitenkaas

15.75

Risotto

Deze gerechten zijn vegetarisch

prei - lente-ui - mozzarella - room

Hertenbouillon

Ons keukenteam heeft weer een ruime keuze aan
seizoensgerechten, uit de zee en van het land, voor u
bedacht. De hoofdgerechten worden geserveerd met
friet en salade.

DESSERTS

Hazelnoot en koffie

mousse - parfait - gelei - pecannoten

7,25

gel van citroen - merengue - peer - roomijs

7,25

vanille-ijs - chocoladesaus

6,75

wisselend assortiment van kazen vijgencompote - noten - brood

9,50

met een leuke verrassing

3,95

Bosvruchtenmousse
Dame Blanche

Luxe kaasplateau

Kinderijsje

DINER

