koude DRANKEN
Sourcy rood / blauw

€ 2.00

Bier (glas)

€ 2.00

Cola

€ 2.00

Gouverneur blond (fles)

€ 3.60

Cola light

€ 2.00

Gouverneur speciaal 140 (fles)

€ 3.60

Sisi

€ 2.00

Gouverneur dubbel (fles)

€ 3.60

7-Up

€ 2.00

Radler (fles)

€ 2.85

Bitter-lemon

€ 2.00

Liefmans (fles)

€ 3.10

Cassis

€ 2.00

Gouverneur Tripel

€ 3.60

Tonic

€ 2.00

Gouverneur Stout

€ 3.60

Ice-tea / Ice-tea Green

€ 2.05

Venloosch Alt

€ 3.60

Fristi / Chocomel

€ 2.05

Radler 0%

€ 2.85

Appelsap

€ 2.05

Malt

€ 2.85

Rivella

€ 2.05

Witte wijn (droog of zoet)

€ 3.35

Ranja

€ 0.85

Rode wijn

€ 3.35

Jus d’orange (vers geperst)

€ 3.10

Rosé

€ 3.35

Rode port

€ 3.10

WARME DRANKEN
Koffie

SPECIALE KOFFIE
€ 2.00

Koffie caramel

Koffie met slagroom

€ 2.20

Koffie met caramelsiroop en slagroom

Espresso

€ 2.20

Dubbele espresso

€ 2.90

Cappuccino

€ 2.10

Koffie verkeerd

€ 2.20

French koffie

Latte macchiato

€ 2.30

Koffie met een scheutje sinaasappellikeur

Wiener melange

€ 2.30

Warme chocomel

€ 2.10

Warme chocomel met slagroom

€ 2.60

Thee

€ 2.00

Italian koffie

Verse muntthee

€ 2.10

Koffie met een scheutje Amaretto

Koffie chocola

€ 2.75
€ 2.75

Koffie met chocoladesiroop en slagroom

Luxe koffie

€ 4.50

Koffie met een likeurtje, slagroom en bonbon

Irish koffie

€ 4.50
€ 4.50

Koffie met een scheutje whisky

Spanish koffie

€ 4.50

Koffie met een scheutje Licor 43

€ 4.50

Soepen

Kinderkaart

Soep wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep

€ 4.00

Groentesoep

€ 4.00

Soep van de week

€ 4.00

Vraag een van onze medewerkers

Mandje stokbrood met kruidenkaas

€ 2.75

Tosti’s
Tosti ham en/of kaas

€ 3.75

Tosti Hawaii

€ 3.95

Ham, kaas en ananas

Tosti brie

€ 4.95

Brie, walnoten en honing

Tosti Ringoven

€ 5.25

Ham, kaas, gebakken champignons, ui en een gebakken ei

Boerentosti

€ 5.75

Ham, kaas, gebakken spek, prei, paprika, champignons
en ketchup

Kleine tomatensoep

€ 1.95

Wentelteefje

€ 2,45

Tosti ham en/of kaas

€ 1.95

Portie frietjes

€ 1.95

Friet met een frikandel of kroket

€ 2.75

Zacht broodje met hartig of zoet beleg

€ 1.95

Poffertjes met poedersuiker en stroop

€ 2.95

SALADES
Salades worden geserveerd met brood en kruidenkaas

Salade kip

€ 9,45

Met gebakken paprika, champignons, ui, ananas
en mosterdpesto dressing

Salade Roombrie

€ 8,95

Appel, walnoten, rucola, honing en balsamico dressing

Salade vis
Gerookte zalm, tonijn, gefrituurde garnalen,
kappertjes, rode pesto en mayonaise

€ 9,95

KOUDE BROODJES

WARME BROODJES

Broodje ham en of kaas

€ 5.00

Broodje Hawaï

Broodje gezond

€ 5.95

Ham, ananas, Italiaanse kruiden, gegratineerd met kaas

Broodje huisgemaakte tonijnsalade

€ 6.50

Broodje brie

€ 6,95

Roombrie, walnoten, rucola en honing

Broodje Neptunus 2.0

€ 7,45

Gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui, kappertjes
en gefrituurde garnalen

€ 6,95

Gebakken champignons, ui, prei, gegratineerd met kaas
en mozzarella

Broodje warme brie

€ 6,95

Warme roombrie, walnoten, honing en rucola

Broodje kipsaté

€ 6,95

Gebakken kipfilet met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes

Broodje gerookte zalm

Specials

€ 7,25

Gerookte zalm, rode ui en pesto, gegratineerd met roombrie

Uitsmijter naturel

€ 4,50

2 sneden brood met 3 eieren. Evt. keuze uit ham, kaas, spek,
champignons, uien of paprika (per ingrediënt € 0,25 extra)

Ringovens proeverijplank voor 2

Broodje van Sjef

€ 5,95

Broodje pollo

€ 7,25

Gebakken kip, taugé, champignons, ui en paprika met
een zoetzure saus

€ 14,50

Laat u verrassen door diverse koude en warme hapjes

Broodje van de Maand
Wij maken gebruik van dik gesneden
licht of donker vloer-desembrood.

Elke maand een wisselend broodje!
Kijk op het krijtbord of vraag een van onze collega’s.

Plate service
Pannetje pollo

HIGH TEA
€ 9,95

Gebakken kip, taugé , champignons, ui, paprika
met een zoetzure saus en geserveerd met frites

Pannetje kipsaté

een gezellig uitje met je vriendinnen?

€ 8,95

Gebakken kip in satésaus, kroepoek, atjar en
geserveerd met frites

Boerenschnitzel

Verjaardag, personeelsuitje, familiedag of gewoon

€ 9,95

Schnitzel met gebakken champignons, ui, paprika,
gegratineerd met kaas en geserveerd met frites

Kom dan genieten en bijkletsen in
onze sfeervolle en historische ambiance!
We starten met een kopje soep gevolgd
door allerlei hartige en zoete lekkernijen
zoals sandwiches, scones, bonbons,

2 kroketten met frites

€ 5,95

2 frikandellen met frites

€ 5,95

muffins en mini-quiches. Tijdens de
high tea serveren we onbeperkt
verschillende smaken thee.

Een high tea kan uitsluitend op reservering vanaf 2 personen.
Prijs: € 16,50 p.p.

Heeft u een allergie of dieet of andere wensen?
Geef dit even door bij uw bestelling,
dan houden we hier graag rekening mee.

TIP: Wij verkopen ook kadobonnen voor een high tea.

Welkom bij deze Rendiz-locatie.
Graag stellen wij ons aan u voor!

“ If you can dream it, you can do it “
Rendiz ontwikkelt projecten waarbij commerciële-, publieke-

Onze bijzondere medewerkers kunnen op deze manier weer

en zorgdiensten worden gecombineerd. Elk project biedt

meedraaien in de maatschappij. Samen zorgen we voor

allerlei mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten

de kwaliteit en de gastvrijheid voor u als onze gast. Als u

van mensen. Zo ook het project “De Ringoven”.

tevreden bent zijn wij dat zeker! Mocht u vragen hebben of
niet helemaal tevreden zijn, maak dit dan kenbaar. Dit zijn

Rendiz is een lerende organisatie. Dat betekent dat op elke

namelijk kansen waar we van kunnen leren.

locatie een team van professionele, opgeleide krachten,
stagiaires en vrijwilligers is samengesteld. Ook zijn er bij De

Op de volgende pagina kunt u lezen welke mooie projecten

Ringoven medewerkers die een werkervaringstraject volgen

er inmiddels zijn opgezet door Rendiz. Dus laat u inspireren

en mensen die werken in het kader van arbeidsmatige dag-

en bezoek ook onze andere locaties! Dan wordt het voor

besteding. Omdat ze bijvoorbeeld een lichamelijke of fysieke

u een fijn uitstapje en voor ons een vruchtbare werkdag.

belemmering hebben, een ernstige levenservaring hebben

Samen werken we dan aan het realiseren van onze droom!

meegemaakt of omdat zij om de een of andere reden geen
opleiding hebben afgemaakt.

Team De Ringoven

A73

Venray
www.toffedag.nl

www.zakelijkgoed.nl

Tienrayseweg 2, Horst

Groenewoudstraat 1, Horst
www.bhvnoordlimburg.nl

/toffedagstrand

www.beejmooren.nl

Horst
Stationsstraat 151, Hegelsom

Venloseweg 25, Maasbree
www.defabriekmaasbree.nl

A67

www.staatsie1866.nl

Maasbree

Heymansstraat 128a, Boekend

Sint Urbanusweg 77, Venlo

www.debekkerie.nl

www.genuujerie.nl

Venlo

Venlo

Panningen
Hagerlei 1, Venlo

Venloseweg 25, Maasbree

www.kinderboerderijhagerhof.nl

www.lavendelservice.nl
Marinus Dammeweg 31, Venlo
www.rendiz-facilitair.nl

Industrieterrein 4, Panningen

A73

www.c3living.nl

Voor meer informatie
Ringovenstraat 12, Panningen

Industrieterrein 4, Panningen

www.deringoven.nl

www.destijlfactorij.nl

Roermond

Knevelsgraafstraat 21, Roermond

over al onze projecten,

www.degraasjroermond.nl

kijk op www.rendiz.nl

