Eethuys-Café

’De Generaal’
LT. GENERAAL VAN HEUTSZLAAN 5
3743 JL BAARN-TEL. (035) 542 17 84
WWW.DEGENERAAL.NL

DRANKEN
Koffie
Espresso
Cappuccino
Thee per glas
Melk, Karnemelk
Warme chocolademelk met slagroom
Verse jus d’orange
Limonades v.a.
Jenevers v.a.
Port, Sherry, Vermouth v.a.
Divers buitenlands gedistilleerd v.a.
Diverse buitenlandse likeuren v.a.
Diverse cognacs v.a.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,40
2,40
2,90
2,40
2,75
3,75
3,25
2,85
2,90
3,75
4,75
5,00
5,00

ZOET
Appeltaart van Femke (met slagroom)
Cheesecake
Gevulde koek
Wisselende taartjes van banketbakkerij Hendricksen

€ 4,95 / 5,55
€ 4,50
€ 3,00
€ 4,75

MINERAALWATER
Marie Stella Maris met bruis 0,75 cl
Marie Stella Maris zonder bruis 0,75 cl

De Generaal zoals het was in de jaren dertig
van de vorige eeuw

€
€

5,50
5,50

LUNCHKAART tot 16.30 uur
LANDBROOD (van bakker Menno)
Gerookte zalm met zure room en dille aangemaakt, komkommer en citroen
Jonge boerenkaas met Waldorfsalade, bieslook en mosterdmayonaise
Carpaccio met oude Remeker, rucola, pijnboompitten en
eekhoorntjesbroodmayonaise
Kippendijen dun gesneden met rode uien compote, gebakken mais, rucola
en dragonmayonaise
Carpaccio van gele biet met limoen, gepofte tomaat, feta, zonnebloempitten
en mierikswortelmayonaise (vegan)
12 uurtje:
- landbrood met boerenkaas
- landbrood met kalfs- of oesterzwamkroket
- tomatensoepje
WARM
Kalfskroketten (2x) met brood en mosterd
Oesterzwamkroketten (2x) met brood en mosterd
Garnalenkroketten (2x) met brood, venkel, botersla en cocktailsaus
Tosti van zuurdesembrood met boerenkaas en/of achterham
Hamburger De Generaal (medium geserveerd) met cheddar en piccalillymayonaise
Knolselderij venkel burger met gele tomaat, augurk en dillemayonaise (vegan)
Champignons in bierbeslag gefrituurde champignons, roquefortsaus
Gooise bal kalfsgehakt, Tartufata, truffelmayonaise, cornichons, brood
Bio-friet van Friethoes
EITJE (op landbrood van bakker Menno)
Uitsmijter naturel (3 eieren, 2 sneetjes brood)
Toppings naar keuze (2x)
- jonge kaas van Lindenhoff
- boerenham van Lindenhoff
- spek van Lindenhoff
- gerookte zalm
- tomaat
Omelet Florentine, spinazie, kaas
SOEP
Tomatensoep met basilicum
Kreeftenbisque met Hollandse garnalen en zure room

Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

€ 12,00
€ 9,50
€ 11,50
€ 10,50
€

9,50

€ 12,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,95
10,50
12,50
6,00
11,50
11,50
9,25
10,50
3,50

€
+ €

9,00
4,00

€

8,75

€
€

7,00
9,75

LUNCHKAART tot 16.30 uur
SALADES (als maaltijdsalade + € 4,50)
Classic Caesar met krokante kippendijen, gepocheerd ei, ansjovis,
croutons en Parmezaan
Komkommer met orzo, geroosterde hazelnoot, feta en kappertjes (vegan)
Forel gerookt met krieltjes, gele biet, sjalot, zure room en dille
KIDSLUNCH
Tosti met ham en/of kaas
Landbrood met hagelslag, kaas of jam

Hollandse Poffertjes

(12 stuks) met een klontje roomboter
en poedersuiker

€ 12,50
€ 9,50
€ 11,00

€
€

€ 6,50

De Generaal zoals het was in de jaren dertig
van de vorige eeuw

Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

3,50
2,00

DRIE GANGEN KEUZEMENU

€ 37,50

Stel je eigen 3 gangen menu samen!
De gerechten met een (*) hebben een supplement van € 4,50

VOORGERECHTEN
Gerookte zalm met dille en citroen, ingemaakte venkel, kruidensalade
en grove mosterd
Carpaccio met oude Remeker, rucola, pijnboompitten en
eekhoorntjesbroodmayonaise
Gazpacho van doperwten met komkommer, peulvruchten, crème fraîche,
munt en limoen
Carpaccio van vleestomaat met frichee, feta, pijnboompitten, kappertjes
en dragon (vegan)
Paté en croûte met groene peperbes, uiencompote en salade met boontjes
Hollandse garnalen cocktail met zoetzure komkommer, tomaat en zure bom *
Champignons in Bierbeslag gefrituurde champignons, roquefortsaus
SOEP
Tomatensoep met basilicum
Kreeftenbisque met Hollandse garnalen en zure room

€ 11,50
€ 12,50
€

9,00

€

9,50

€ 11,50
€ 13,50
€ 9,25

€
€

7,00
9,75

SALADES (als maaltijdsalade + 4,50)
Classic Caesar met krokante kippendijen, gepocheerd ei, ansjovis, croutons € 12,50
en Parmezaan
Komkommer met orzo, geroosterde hazelnoot, feta en kappertjes (vegan)
€ 9,50
Forel gerookt met krieltjes, gele biet, sjalot, zure room en dille
€ 11,00

VOOR ONZE JONGE GASTEN
Kids burger met friet en groentebeker
Witvis gebakken met puree en boontjes
Pasta met tomatensaus en kaas

Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

€ 11,50
€ 11,50
€ 10,50

HOOFDGERECHTEN
VLEES
Steak, Simmentaler rund van Lindenhoff, gegrilde groene asperges, friet van
Friethoes en salade. Met groene pepersaus, kruidenboter of hollandaise
- Gegrilde Entrecôte
€
- Ribeye 220gr dry aged *
€
- Gebakken Tournedos *
€
Baambrugs big langzaam gegaard met geconfijte aardappel, jonge bospeen, €
snijbonen en jus met uien en grove mosterd
Halve Kip van het spit, frites, gemengde salade
€
Hamburger De Generaal (medium geserveerd) met cheddar, friet van Friethoes €
en groene salade
Saté De Generaal varkenshaas-saté, atjar, ananas, kroepoek, seroendeng,
€
satésaus en friet

24,50
31,50
32,50
22,50
17,25
18,50
17,50

VIS
Roodbaars op de huid gebakken met aardappelpuree, antiboise van tomaat, € 23,50
kruidensla en een saus van schaaldieren
Tarbot op de graat gebakken met groene salade, citroenboter en friet *
€ 27,50
Vispotje van de Generaal ovenschotel van verschillende vissoorten, spinazie, € 19,50
aardappelpuree, gegratineerd met kaas
VEGETARISCH
Geroosterde jonge bloemkool met kerrie, oude boerenkaas, macadamia en € 19,50
bladselderij
Schelpenpasta met geitenkaas van de Bokkensprong, Hollandse spinazie,
€ 18,50
peulvruchten en witte wijn saus met citroen
Knolselderij venkel burger met gele tomaat, augurk en dillemayonaise (vegan) € 18,50
BIJGERECHTEN
Bio-friet van Friethoes
Groene salade
Aardappelpuree
Groentebeker kids

€ 3,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,50

Aankomst Koningin Emma
Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

DESSERTS
Stroopwafel met frambozen cheesecake, vanille-ijs en limoen
Chocolademousse met chocolade ijs, vanilleroom en karamel
Appel-rabarbercrumble met yoghurtijs en citroen
IJs van IJscuypje: vanille, chocolade, frambozen of yoghurt
Hollandse kazen van Lindenhoff Machedoux, Goudse opleg 2j,
Oudwijker Lazuli *
LEKKER VOOR NA HET DINER
Limoncello di Fiorito (flesje?)
Espresso Martini
Croft Reserve Tawny port
KOFFIESPECIALITEITEN
Irish coffee
Coffee Brasil
Italian coffee
French coffee
Spanish coffee
Café Cuarenta y Tres

€
€
€
€
€

€ 5,20 / 26,50
€ 8,50
€ 4,75
€
€
€
€
€
€

Terras anno 1920

Heeft u een allergie? Laat het ons dan alstublieft weten

7,00
7,50
7,50
2,50
12,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Wijnkaart
MOUSSERENDE WIJNEN
Prosecco / Manzoni Bianco
Italië, Veneto, Le Rive, Cuvee Spumante
Fijne rijkelijke bubbel met tonen van tropische fruit. Saluti!

€ 5,95 / 30,00

Champagne / Laurent-Perrier
Frankrijk, Chardonnay, pinot noir, pinot meunier, La Cuvée Brut
Bovenal rijkelijk genieten met dit wereldwijd bekende champagnehuis.
Stijlvol in uiterlijk en smaak.

€ 75,00

WITTE WIJNEN
Terret
€ 4,75 / 24,50
Frankrijk, Côtes de Thau, Cave de Pomérols, les Montalus
Een verfrissende wijn uit de Languedoc. De Terret, een inheemse druif,
welke is aangevuld met de Colombard.
Chardonnay
Frankrijk, Languedoc, Domaine de Belle Mare
Een heerlijke wijn voor de liefhebber van deze druif. Heerlijk fruitig
met aangename zuren.

€ 5,95 / 32,50

Verdejo
Spanje, Rueda, Bodegas Nidia
De Verdejo is het uithangbord van de Rueda regio ten noord-westen
van Madrid. Trending topic in de wijnwereld. Mooi rond met tonen
van tropisch fruit en vol in afdronk.

€ 6,50 / 38,00

Grüner veltliner
Oostenrijk, Weinviertel, Weingut Setzer
Rijpe tonen van citrus, peer en grapefruit. Typische eigenschappen
voor deze wijn welk geproduceerd door een zeer gerenommeerd wijnhuis
uit het noordoosten van Oostenrijk.

€ 40,50

Sauvignon Blanc
Frankrijk, Loire, Domaine de Tayaux, Sancerre
Sancerre staat bekend om zijn mineralen, frisheid en elegantie.
Een klassieker op onze wijnkaart uit een streek met een rijke historie.

€ 45,50

Chardonnay
€ 64,50
Frankrijk, Bourgogne, Domaine Chavy-Chouet Meursault ‘Les Casse-Têtes’
Een grootse prestatie welk genereus is in de mond met volle witte
vruchtentonen, melkzuur en iets van hazelnoot. Welkom in de Bourgogne!

ROSÉ WIJNEN
Pinot grigio blush
Italië, Veneto, I Castelli Romeo & Giuletta
Deze witte druif krijgt goed gerijpt een roze kleur. Door de schillen
mee te laten vergisten krijgt deze wijn de kleur van ‘blozen’.
Aangename frisse en fruitige rosé.

€ 4,75 / 27,00

Cinsault, Grenache
€ 7,25 / 38,50
Frankrijk, Provence, Domaine de l’Amaurigue, Fleur
Een met goud geprezen rosé zoals je ze alleen uit de Provence drinkt.
En dan ook nog eens met Nederlandse roots! Licht van kleur maar
zeker niet licht van smaak. Deze wijn heeft mooie fruitige tonen
met een licht kruidige finish.
RODE WIJNEN
Tempranillo
Spanje, La Mancha, Castilië, La Estaciones
Wijn uit het warme klimaat van Albacete dat maakt de wijn
aangenaam soepel met smaak van rood fruit en zoethout.

€ 4,75 / 25,50

Castelao - Syrah - tinta roriz
Portugal, Lisboa, Quinta da Espiga Tinto
Uit druiven met rood sap wordt een heerlijke blend van voornamelijk
Portugese druivenrassen gemaakt. Een ‘Vegan’ wijn met body en
karakter in combinatie met frisheid en fruitige tonen.

€ 5,95/32,50

Montepulciano
Italië, Marche, Velenosi, Montepulciano d’ Abruzzo
Al jaren op onze kaart! Lekker sappig en fruitig met een soepele,
licht bittere, afdronk waardoor breed inzetbaar voor combinaties
van wijn & spijs.

€ 6,95/37,50

Malbec
Argentinië, Mendoza, Bianchi Famiglia
Waan je met deze wijn aan de Asado in Argentinië! Tonen van toast,
leer en rook. Vol van kracht en sappigheid maakt deze wijn de
vloeibare partner bij onze vleesgerechten van Lindenhoff.

€ 39,50

Spätburgunder
Duitsland, Baden, Weingut St. Remigius
Uitstekende wijn uit Zuid-West Duitsland. Mooi van smaak,
verfijnd en loepzuiver, met fijn expressief kersenfruit en cassis.
Karaktervolle wijn zonder heel zwaar te zijn.

€ 46,50

Nebbiolo
Italie, Piemonte, Luigi Einaudi Barolo Ludo
De koning van de wijn dat is de Barolo. Deze Barolo rijpt 30 maanden
op eikenhouten vaten en daarna nog lange tijd door op fles.
Mooie heldere wijn fluweelachtig in de mond met zeer lange afdronk.

€ 64,50

BIERKAART
BIEREN VAN DE TAP
HEINEKEN fluit / vaas / 0,5 l

€ 2,90 / 3,20 / 6,00

BRAND PILS fluit / vaas

€ 3,20 / 3,40

BRAND WEIZEN

€ 4,80

OEDIPUS MANNENLIEFDE saison

€ 4,80

AFFLIGEM BLOND

€ 4,80

LAAG & ALCOHOLVRIJ
HEINEKEN 0.0%

€ 3,20

HEINEKEN SILVER 4%

€ 3,20

BRAND IPA 0.0%

€ 3,80

BRAND WEIZEN 0.0%

€ 3,80

AFFLIGEM BLOND 0.0%

€ 3,80

AMSTEL RADLER 0.0%

€ 3,25

BIEREN PER FLES
IPA
OEDIPUS GAIA IPA

€ 5,60

LAGUNITAS HAZY WONDER IPA

€ 6,10

BRAND IPA

€ 5,20

BIEREN PER FLES
WIT / WEIZEN
OEDIPUS STRIP WIT

€ 5,60

TEXELS SKUUMKOPPE DUNKEL WEIZEN

€ 5,60

BLOND
DUVEL ZWAAR BLOND

€ 5,60

BRAND BLOND

€ 5,40
TRIPEL

AFFLIGEM TRIPEL

€ 5,80

KARMELIET

€ 5,95
DUBBEL

AFFLIGEM DUBBEL

€ 5,40
ZOMERS

MORT SUBITE KRIEK LAMBIC

€ 4,90

SOL MEXICAANS PILSENER

€ 4,90

Wij zijn dagelijks vanaf 10.00 uur geopend
Keuken geopend vanaf 12.00 uur

De Generaal
De bruine tafels langs de muren
De piano zwart van rookgenot
Staan stom verstild te turen
Naar alles wat hier wordt bespot

Zo slinken weg de zomerdagen
De winter kruipt hier als een muis
Hier komt men om de koffie vragen
Of om de rode wijn van ’t huys

De kranten horen vaak de zuchten
Van gasten over dat van toen
De koffie met gebak en vruchten
Soms vragen ogen om een zoen

Zo komt en gaat de gaande man
Passanten op het paard in dromen
Met stok, nu het nog even kan
Hier weet je dat je graag mag komen

Zo gaat het door
En op het spoor
Denderen de treinen
Tussen de wijnen

In dit station wordt alles goed
De dagen worden hier geen nachten
De glans van eeuwigheid is zoet
Ook ouderdom geeft hier geen klachten

Druk: Mei 2021

