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Wij hechten enorm veel waarde aan verse en
lokale producten van het seizoen. Daarom
hebben wij lokale leveranciers, zoals
IJsboerderij Oans uit Dijkerhoek, Partyservice
Holten uit Holten, Piggy’s Palace uit Loo-
Bathmen en honing van de imker uit het dorp.

CHEFS-MENU

SEIZOENSSOEP

VISAFSLAG LOO

Wĳ stellen een lekker 3-gangen menu samen
voor een aantrekkelĳke prĳs. Ons personeel
vertelt er graag meer over.

Probeer eens onze seizoenssoep. Deze
varieert vaak en verrast altĳd!

Onze dagverse vangst serveren we
met een passende saus.

Eerlijke en verse
producten



Wraps 8

VOOR

Carpaccio

Verse zalmfilet gemarineerd in rode biet en
sinaasappel. Gegarneerd met mierikswortelmayo,
balsamico en zoetzure komkommer.

Gemaakt naar familierecept met room en
verse kruiden.

Vegetarische soep met verse ingrediënten van
het seizoen.

Salade met gerookte eendenborst,
frambozendressing, pittenmix, rode ui en mango.

Tartaar van avocado, appel en Noorse garnaal met
wasabimayonaise, gegarneerd met een krokant
gefrituurde gamba.

10

4.5Broodplankje
Lekker om mee te beginnen!Twee rustieke
bollen met kruidenboter en huisgemaakte dip

Gemarineerde zalm 9

Tomatensoep van Dré 6

Seizoens-soep 6

Gerookte eendenborst 9

Samba gamba! 10

Geserveerd met jonge bladsla, zongedroogde
tomaten, pittenmix, pesto, oude kaas en
balsamicostroop.

Twee kleine wraps gevuld met mais, paprika,
bonen en erwten. Geserveerd met koolsla en
frisse tomatensalsa.

ON
TDEK ON
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SPECIALIT
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Vraag onze bediening
naar de zorgvuldig
geselecteerde
wijnkaart

Vegetarisch gerecht

Heb je een allergie?
Meldhet dan even bij
ons personeel.

Visgerecht

Specialiteit v/d chef

Rondje Loo 11 p.p.

Lekker samen delen! De keuken selecteert
Vier verschillende voorgerechtjes, waar u samen van
kunt genieten.Te bestellen vanaf twee personen.



Sjasliek 2.0 19

Overheerlijke avocadoburger op een boterzacht
brioche broodje met Ballymaloe relish, ui, tomaat
,sla en komkommer.

Luxe slamelange met warme geitenkaas,
appel, pittenmix, afgemaakt met imkerhoning
uit Loo-Bathmen

HOOFD

“PI-PA-PORC” Schnitzel 18

Spareribs 19

De os en het haasje 26

Rib-eye 23

Procureur-rollade 18

Gambapannetje 22

Visafslag Loo 20

Avocadoburger 19

Salade geitenkaas 18

Gecreëerd door onze huisslager André Fahner,
geserveerd inclusief een saus naar keuze.

+/_300 gram gepelde gamba’s, heerlijk gestoofd in
een pannetje met knoflook en witte wijn.

Verse vis uit het seizoen met een
bijpassende saus.

Onze heerlijke gemarineerde spareribs met
knoflooksaus, om je vingers bij af te likken!

Een mooie supermalse tournedos gesneden uit de
rug van het rund, geserveerd inclusief een saus naar
keuze.

Gegrilde rib-eye van 225 gram.
Geserveerd inclusief een saus naar keuze.

Gepaneerde schnitzel van het varkensparadijs
Piggy’s palace in Bathmen, onze buurman.
Geserveerd inclusief een saus naar keuze.

Ossenhaaspuntjes, langzaam gegaard buikspek en
gemarineerde kippendijen. Geregen aan een spies
met ui en paprika, geserveerd met knoflooksaus.

SAUS EN BOTER
Champignonsaus
Pepersaus
Kruidenboter

Bij te bestellen: appelcompote (2)
en/of salade (3).

Onze sauzen worden apart geserveerd.

Alle gerechten worden standaard
geserveerd met groenten uit het
seizoen en friet met mayonaise

GARNITUREN



Thee Loo* Verschillende lekkernijen
(waaronder een likeurtje) met thee.

SPECIAL COFFEESSPECIAL COFFEES

SPECIAL TEA

Eton mess 6

KoffieLoo* 6

Alles proeven 9Vruchtensorbet 7

Irish Coffee* JamesonWhiskey 6

French Coffee* Grand Marnier 6

Dom Coffee* Dom Benedictine 6

6Dutch Coffee* Ketel 1 Jenever6

Italian Coffee* Disaronno Amaretto 6

Spanish Coffee* Likeur 43 6

Brownie 6

Verschillende lekkernijen (waaronder een
likeurtje) met koffie.

Geserveerd met bijpassend ijs,
gezouten karamelsaus en slagroom.

Lekker samen delen! De keuken selecteert vier
verschillende nagerechtjes, waar u samen van kunt
genieten.Te bestellen vanaf twee personen.

Vers fruit met sorbet ijs, vruchtensaus en
slagroom.

Bananensplit 6

Dame blanche 6

Twee bollen bananenijs, geserveerd in een
opengesneden banaan met chocolade en
garnering.

Een heerlijk zooitje; stukgeslagen meringue,
bosvruchten, ijs en slagroom.

Vanille ijs met warme chocoladesaus.

EXTRA’S

Bĳ te bestellen: advocaat* (2),
chocoladesaus (2) en/of
extra slagroom (1)

* bevat alcohol

DESSERT

Hot Ginger Gember, sinaasappel 3.5

Minty LimeMunt, limoen 3.5



SFEERVOL DINEREN
FEESTEN EN PARTIJEN
TAKE AWAY
VERGADERINGEN

Naast onze menukaart heeft Restaurant Loo
ook diverse arrangementen voor feesten en
partijen. Huur bijvoorbeeld onze gezellige bruine
kroeg voor een avond of ga eens op een unieke
wijze vergaderen vlak aan de Schipbeek.

Vraag er eens naar bij ons personeel of kijk op
onze website voor meer informatie.

RESTAURANTLOO.NL



PUUR ETEN,
MET LIEFDE BEREID

RESTAURANTLOO.NL

Door Kiki en Andreas


