Hotel het Gemeentehuis
Het is ons een genoegen u te mogen verwelkomen in Hotel het
Gemeentehuis Uithuizen.
Vanaf 6 juli 2016 wordt het hotel geëxploiteerd door de familie
Wang.
Het karakteristieke hotel uit 1865 is gevestigd in de Hoofdstraat van
Uithuizen en heeft een rijke historie. Een deel van dit bedrijf was
eertijds in gebruik als gemeentehuis. Rond 1880 klaagt het
gemeentebestuur over ruimtegebrek en daarom werd er een nieuw
gemeentehuis gebouwd op de huidige plek aan de Hoofdstraat West.
Na een rampzalige brand op 9 oktober1995 werd het pand
herbouwd en sinds 4 september 1996 domineert het weer het
straatbeeld.
Het hotel beschikt over 18 ruime kamers, allen voorzien van alle
hedendaagse gemakken, een restaurant, bar en een grote zaal.
Wij zijn van maandag tot en met zaterdag vanaf 16.00 uur geopend.
Tevens biedt de grote zaal met een maximale capaciteit van 250
personen vele mogelijkheden.

Wij wensen u een fijn verblijf toe in ons Restaurant.

Hoogachtend,
Familie Wang

Maandmenu
Vraag ernaar bij de bediening
Soep of voorgerecht

***
Vlees of visgerecht

***
Dessert of koffie
€ 22,50

Onze gerechten kunnen sporen van allergenen
bevatten

Voorgerechten
Huisgemaakte rundercarpaccio

€ 8,95

Gerookte zalm met honig mosterdsaus € 8,95
Vegetarische salade met geitenkaas

€ 7,50

Serrano ham met meloen

€ 8,95

Garnalencocktail (Hollands)

€ 9,95

Mini loempia met chilisaus

€3,95

Chinese rolletjes ( 4 stuks)(Koud)

€ 3,95

(rijstvelletjes gevuld met vis en groente)

Soepen
Tomatensoep

€ 5,50

Mosterdsoep

€ 5,50

Soep van de dag

€ 5,50

Onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten

Hoofdgerechten
Vlees
Mixed Grill

€ 17,50

Varkenshaas met champignonroomsaus

€ 17,50

Tournedos met kruidenboter

€ 22,50

Schnitzel naturel

€ 14,50

Schnitzel met champignonroomsaus

€ 15,00

Vis
Zalm op de huid gebakken

€ 18,50

Gebakken kabeljauw met witte wijnsaus

€ 17,50

Vegetarisch
Gevulde paprika met roerbakgroenten

€ 14,50

Onze gerechten worden geserveerd met warme groenten en rauwkost.
U kunt kiezen uit gebakken aardappelen of frites
Onze gerechten kunnen sporen van allergenen bevatten

Drankenkaart
Warme dranken
Koffie
Thee
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Irish coffee

€ 2,10
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,75
€ 2,10
€ 5,50

Frisdranken assortiment zie onze kaart
Frisdrank fles
€ 2,00
Rivella original of cranberry € 2,20
Ice tea
€ 2,20

Sourcy fles
Verse Jus d’orange

€ 4,95
€ 3,00

Bieren

zie ook onze bierkaart

Bier tap Heineken
Bier tap Heineken 0,5L
Bier tap Hertogh Jan
Heineken 0%
Wieckse witte
Affligem
Brand weizen
Amstel Radler
Apple bandit crisp apple

cider

€ 2,50
€ 5,50
€ 2,80
€ 2,80
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 2,80
€ 3,50

PSV
Port rood
Port wit
Sherry
Vermouth wit

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Binnenlands gedistilleerd
Jonge jenever
Oude jenever
Beerenburg

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

Kindermenu
Patat met frikandel, mayo en appelmoes

€ 6,00

Patat met kroket, mayo en appelmoes

€ 6,00

Patat met knakworst, mayo en appelmoes

€ 6,00

Dessert
Dame Blanche
Vanille-ijs met warme kersen
Ijs met advocaat en slagroom
Coupe banaan
Vanille-ijs met karamelsaus
Kinderijsje met spikkels en slagroom
Coupe fruit met slagroom

€4,50
€4,50
€5,50
€4,50
€4,00
€3,50
€4,50

