
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/ 

 

mailto:info@steaks.nl
http://www.steaks.nl/
http://www.facebook.com/steaksandmorevenray


SOEPEN 
PAPRIKASOEP      | BOSUI                €6,50 
MOSTERDSOEP       | SPEKJES                       €6,95   
SOEP VAN DE CHEF    |                                           €6,95 

 
Bij onze soepen serveren wij brood 

met kruidenboter. 
 
 

KINDERSOEPJE  
€3,95 

 

 
COMBO SOEPJE 

€ 3,95 
Combineer een klein soepje met een lunch gerecht 

naar keuze.  

 

 

WRAPS 
Wrap kip | €9,95 

krokante kip | guacamole | sla | rode ui 
|paprika | S&M saus | salade 

 

Wrap zalm | €10,95 
kruidenkaas | zalm | rode ui 

|komkommer | cocktailsaus | sla 

 

 
HAM | KAAS | KETCHUP 

2. PIKANT €6,95 
GEHAKT | KAAS | CHILISAUS 

 3. VEGA     €6,95 
PESTO | BRIE | WALNOOT | HONING 

 

Onze tosti’s worden geserveerd op wit of bruin 
brood. 

 
 

FLAMMKUCHEN 
CLASSIC | €9,95 

créme fraîche | rode ui | spekjes | rucola 
 

ZALM | €10,95 
créme fraîche | gerookte zalm | rode 

ui | kappertjes | verse dille | 
cocktailsaus 

 
VEGGIE | €9,95 

créme fraîche | brie | zongedroogde 
tomaat | champignon | paprika 
|bosui |mosterd mayo | rucola  

 

LUNCH | 11:00 

  



   BROODJES 
 U heeft de keuze uit wit/bruin brood, waldkorn 

of maïs broodje 

 

Broodje pikante kip | €10,95  
kipfilet | champignons | spek | rode ui | sla | pikante 
wok saus 

Broodje brie | €10,50 
brie | pesto | walnoot | honing | rucola 

 
    Broodje gezond €9,95 
    ham | kaas | ei | tomaat | sla |      
       komkommer | honing-mosterd dressing 

 
Broodje carpaccio| €10,95 

runderlende | zongedroogde tomaat | pittenmix 
Parmezaanse kaas | rode ui | rucola | 

truffelmayo 

 
Broodje pulled sparerib | €10,95  
sparerib vlees | koolsalade | BBQ-saus 

SALADES 
BIEF SALADE €12,50|€15,95 

ossenhaaspuntjes | rode ui | champignon | cashewnoten | oosterse sesamsaus 
 

KIP SALADE €12,50|€15,95 
krokante kip stukjes  | rode ui | champignon | spekjes | cashewnoten | spicy woksaus 

 
VEGGIE SALADE €11,95|€14,95 

bospaddenstoelen  | geitenkaas | walnoten| Parmezaanse kaas | balsamico dressing 

AND MORE 

 
twee sparerib of groente kroketten | bikkelsaus

salade | wit/bruin brood of friet 

 

 
klein soepje naar keuze | sparerib kroket  broodje 

gezond | wit of bruin brood 
 

 
2 sneden brood| 3 eieren  ham| kaas| spek| 

wit of bruin brood 
 



BURGERS 
Onze 100% rundvlees burgers van 200 gram, worden 

geserveerd op een brioche broodje met friet en 

mayonaise. 
 

STEAKS AND MORE      €15,95 
sla | tomaat | cheddar | bacon 
| ui | S&M saus 

 

CHILLI CHEESE      €15,95 
sla | tomaat | jalapeño| ui | 

cheddar | pikante chilisaus 

CLASSIC BURGER       €15,95 
sla | tomaat |rode ui | bacon | 
cheddar | ketchup | mosterd 

 

CRISPY CHICKEN BURGER   €15,95 
kip krokant| sla | tomaat | rode ui | 
augurk | cheddar | BBQ saus  

   

VEGETARISCH? Vervang de runderburger voor een 
vegetarische burger. 

 

WARME GERECHTEN 

KIPSATÉ 
gemarineerde kippendij | atjar | kroepoek 

|gebakken uitjes | satésaus | salade 
2 spiesen €13,95 

 
SCHNITZEL 

250 gram gepaneerde varkensschnitzel saus 
naar keuze 
€11,95 

 
SPARERIBS 

1 hele rib | zoet, pikant, honing of jack BBQ 
cocktail-, chili- of knoflooksaus 

€16,95 
 

 

EXTRA’S 
 
FRIET MET MAYONAISE €2,95 
ZOETE AARDAPPEL FRIETJES €3,75 
RAUWKOST SALADE €2,80 
WOK GROENTE  €3,50 
EXTRA SAUS   €1,50 

SAUZEN 
PEPERSAUS CHAMPIGNONSAUS SATÉSAUS RODE WIJN SAUS         HOLLANDAISE PESTO SAUS 

LUNCH | 11:00 


