VAN HARTE WELKOM BIJ STEAKS & MORE
Bij Steaks & More doen wij ons uiterste best om u een smakelijke en gezellige avond te
bezorgen. De koks werken alleen met het beste en mooiste rundvlees. U bepaalt zelf hoe groot uw
steak mag zijn, 200 gram voor de kleine eter tot wel 400 gram voor de echte liefhebbers.
Bij Steaks and More hebben we natuurlijk niet alleen rundvlees. We hebben ook een ruime keuze aan
hamburgers, vegetarische opties, visgerechten en andere vleesgerechten. Een echte aanrader zijn onze super
malse spareribs.
Steaks and More is een succesverhaal. Onze menukaart is seizoensgebonden en de gerechten op de kaart wisselen
dan ook regelmatig.
Heeft u bepaalde dieetwensen of allergieën, wij hebben een allergenen kaart in huis! Vegetarische gerechten
zijn gemerkt met dit sjabloon
. Staat er een grijs sjabloon
dan kunt u dit gerecht vegetarisch bestellen
zonder bepaalde ingrediënten.

Steaks & More Venray
Henseniusplein 14
5801 BB Venray
0478-562681
info@steaks.nl
www.steaks.nl
www.facebook.com/steaksandmorevenray
www.instagram.com/steaksandmore/

VOORGERECHTEN

SOEPEN

CARPACCIO
runderlende | Parmezaanse kaas |
pittenmix | zongedroogde tomaat |
rucola | truffel mayo

€12,95

VIS TRIO
zalmmousse muffin | garnalenkroket met
saffraan mayo | toast forelmousse

€12,95

spekjes
€6,95

BBQ NACHO’S
gehakt | paprika | rode ui | jalapeño |
geraspte kaas | chilisaus |guacamole |
crème fraîche

€9,95

wisselende dagsoep
€6,95

STEAKS BUCKET
BBQ sparerib stukjes | spicy kipkluifjes |
S&M saus

€11,95

GEITENKAAS LOEMPIA’S
huisgemaakt |cranberry compote |
koolsalade

€10,95

bosui
€6,50

Bij onze soepen serveren wij brood met
kruidenboter.

voor de kleine eters een klein soepje naar keuze
€ 3.95

DINER | 17:00

SALADES

BROOD PLATEAU
Gemengde broodplank met bijpassende dips.

BIEF SALADE

€6,50

ossenhaaspuntjes | rode ui | champignon |
cashewnoten | Oosterse sesam saus

€12,50 | €15,95
KIP SALADE
kip ‘popcorn’ | champignon | rode ui | spekjes |
cashewnoten | spicy wok saus

€12,50 | €15,95
VEGGIE SALADE
bospaddenstoelen | geitenkaas | walnoten |
Parmezaanse kaas| balsamico dressing

€11,95 | €14,95
Onze salades worden geserveerd met brood en
kruidenboter.

DINER | 17:00

Aandacht voor ons vlees
Bij Steaks and More besteden wij natuurlijk veel aandacht aan ons vlees. Alleen met de beste kwaliteit
nemen onze koks genoegen. Het vlees dat wij gebruiken is van de familie Geerets, zij runnen al ruim 30
jaar een vleesveebedrijf in Castenray, genaamd STROJ.
Hun runderen, o.a. de Belgische - Wit Blauwe zijn ronduit indrukwekkend te noemen. Dit komt mede
door hun volume, ronde vormen en sierlijke lijnen. Het vlees is mals dankzij de fijne musculaire structuur en
een laag vetpercentage. Bij Steaks and More serveren wij het vlees van de Belgische - Wit Blauwe.
Stroj is het Castenrayse dialect voor stro, een belangrijk onderdeel op hun bedrijf. De runderen liggen niet
alleen elke dag in vers stro, maar ook het eten van STROJ is bevorderlijk voor de herkauwbaarheid en heeft
een positieve werking op de doorbloeding van het vlees. De runderen krijgen uitsluitend natuurlijke voeding
aangevuld met vitaminen en mineralen.
Dit zorgt ervoor dat onze tournedos van zulke top kwaliteit zijn

2. ENTRECÔTE

3. TOURNEDOS

1
2
3
4

RUNDER PICANHA | € 49.95
+/- 800 gram voor 2 personen of durft u het alleen aan?
pompoen crème | broccoli | saus naar keuze
WELKE STEAK WILT U ?
ENTRECÔTE | Vlees gesneden uit het tussenribstuk met een vetrand aan de zijkant.
TOURNEDOS| Het meest malse stuk vlees! Fijne structuur en vrijwel geen bindweefsel.
HOEVEEL GRAM?
200 GRAM | voor de kleine eter
300 GRAM | voor de waaghals
400 GRAM | voor de echte grote liefhebber
DE GARING VAN HET VLEES
RARE
MEDIUM
WELL DONE

SAUZEN
pepersaus
rode wijnsaus
chimmi churri

| champignonsaus
| BBQ saus
| knoflooksaus

| hollandaisesaus
| kruidenboter

Het vlees wordt geserveerd met pompoen crème, broccoli en friet met mayonaise.
ENTRECÔTE

TOURNEDOS

200 gr € 23,95
300 gr € 29,75
400 gr € 35,95

200 gr € 34,95
300 gr € 42,95
400 gr € 50,95

AANDACHT VOOR ONS VLEES
Niet alleen de tournedos en entrecôtes zijn van zeer goede kwaliteit, maar ook het vlees
van onze heerlijke 100% rundvlees hamburgers
die ieder maar liefst 200 gram wegen!
Ook het gehakt wordt gemaakt van de runderen van het ras Belgische - Wit Blauwe.
De hamburgers worden dagelijks speciaal op ambachtelijke wijzen voor Steaks and More
klaargemaakt door De Rooyse Slager – Meat and more uit Venray.
Vanwege de uitstekende kwaliteit van het vlees serveren wij onze burgers graag medium, mocht u
anders wensen dan horen wij dit graag!

Het zijn dus niet zomaar hamburgers die
wij bij Steaks & More maken …

BURGERS
Onze 100% runderburgers van 200 gram worden geserveerd op een brioche broodje met friet en mayonaise.

VEGETARISCH?
Vervang de runderburger voor een vegetarische burger.

STEAKS AND MORE

CHILLI CHEESE BURGER

sla | tomaat |cheddar
bacon | ui | S&M saus

sla | tomaat | jalapeño |
ui | cheddar | pikante chilisaus

€ 15,95

€ 15,95

CRISPY CHICKEN BURGER

PORTOBELLO BURGER

sla | tomaat | augurk |
cheddar| BBQ saus

brie| zongedroogde tomaat | ui |
rucola | truffel mayo

€ 15,95

€ 15.95

XXL BURGER
3 dubbele runderburger |
sla|tomaat | rode ui| bacon |
cheddar | S&M saus

€ 22,95

EXTRA TOPPINGS € 1,50
-

tomaat
ui
rode ui
cheddar

DINER | 17:00

-

bacon
augurk
jalapeños
brie

AND MORE

SPARERIBS

CATCH OF THE DAY

ENKELE RIB | € 19,50
ONBEPERKT | € 29.95

POMPOEN CRÉME | BROCOLLI
BIJPASSENDE SAUS

€ 24.95

ONZE SPARERIB SMAKEN

ZOET
Een rib met zoete marinade
HONING
Een rib met honing
PIKANT
Een rib met pikante marinade
JACK BBQ
Een rib met Jack Daniels BBQ marinade

ONZE SPARERIB DIPSAUZEN
chilisaus | cocktailsaus | knoflooksaus

SURF AND TURF
SPIES VAN BIEF EN SCAMPI’S |POMPOEN CRÉME |
BROCOLLI

€ 24,95

GEGRATINEERDE SCHNITZEL
TOMATEN SALSA | SPEK| CHEDDAR

€ 19,50

SCHNITZEL
GEPANEERDE VARKENSSCHNITZEL | SAUS NAAR
KEUZE

€ 16,50

VEGGIE QUICHE
BOSPADDENSTOELEN | UI | CHEDDAR
POMPOEN CRÉME | BROCOLLI

€19,95

KIPSATÉ
ATJAR | KROEPOEK | SALADE |
GEBAKKEN UITJES | SATÉSAUS

2 SPIEZEN
€ 16,95

3 SPIEZEN
€ 19,95

De gerechten worden geserveerd met friet en mayonaise.
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4 SPIEZEN
€ 22,95

KIDS
PASTA SCAMPI

€ 19,95

gepelde reuzengarnalen | paprika | rode ui |
courgette | rucola| gerookte paprikasaus

PASTA KIP PESTO

€ 18.95

kipfilet | zongedroogde tomaat | rode ui |
champignons | rucola | groene pesto-roomsaus

FRIKANDEL
frietjes | appelmoes | mayo
€ 6,50

KROKET
frietjes | appelmoes | mayo
€6,95

Onze pasta’s zijn exclusief friet en mayonaise.

KIP BURGER
frietjes | appelmoes | mayo
€8,95

PEPERSAUS
CHAMPIGNONSAUS
HOLLANDAISE SAUS
RODE WIJNSAUS

BBQ SAUS
KRUIDENBOTER
CHIMMI CHURRI
KNOFLOOKSAUS

FRIET MET MAYONAISE
ZOETE AARDAPPEL FRIETJES
RAUWKOST SALADE
WOK GROENTE
EXTRA SAUS

€2,95
€3,75
€2,80
€3,50
€1,50
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SPARERIB
½ sparerib zoet | frietjes|
appelmoes | mayo
€8,95

PASTA
gehakt | tomatensaus
€8,50

DESSERTS
CRÈME BRÛLÉE

KOFFIE DELUXE

witte chocolade | stoofpeer sorbet | slagroom |
crumble

koffie naar keuze | bonbons | likeur | slagroom

€7,95

€9,50

STOOFPEERTJE
stoofpeertje | chocolade mousse |
kaneelroomijs | crumble

BAILEYS-PECANNOOT
CHEESECAKE

€9,50

huisgemaakt |chocolade ijs | slagroom |
crumble

€9,95

WINTERSE WAFEL
warme suikerwafel | roodfruit | monchou-kersenijs |
slagroom | crumble

€9,50

KINDER IJS

€ 3,50

2 bollen vanille ijs | slagroom | crumble

DINER | 17:00

WILD MENU
voor- en hoofdgerecht €33,95 | 3-gangen €39,95 | 4-gangen €45,95

HERTEN CARPACCIO
hertenlende | Parmezaanse kaas | wildpaté | rucola | aceto dressing

WILD BOUILLON
bospaddenstoelen | paksoi | brood met kruidenboter

WILDE EENDENBORST
pompoen crème | broccoli | rode wijn saus

STOOFPEERTJE
chocolade mousse | kaneelroomijs | slagroom | crumble

DINER | 17:00

