
MENU
RESTAURANT

TIMMY’S

COME IN 
AND 

TASTE



= vegetarisch 
 gerecht

SPECIAAL DIEET?

We denken graag 
met  u mee! 

Wij werken in onze keuken met 
producten die één of meer van 
de veertien allergenen kunnen bevatten zoals: 
glutenbevattende granen, ei, schaal- en weekdieren, 
vis, pinda’s, noten, soja e.d. 

Heeft u één van deze allergieën of een speciaal 
dieet? Laat het ons weten bij uw bestelling, er 
is speciale documentatie aanwezig zoals: een 
allergenenmap. 

CADEAUTIP!

Gezellig en leuk om cadeau te geven of te krijgen. Een fraai 
ingepakt Diner Geschenk met een bedrag dat u wenst. 
Veel dinerplezier gewenst met uw cadeaubon! 

GASTVRIJ SFEERVOL VERBLIJVEN!

SCAN ME

FREE
WIFI

ALLERGENEN INFO



- KOUDE VOORGERECHTEN -

- VOORGERECHTEN -

- SOEPEN -

= OM TE BEGINNEN =

Heerlijk Gekruide Tomatensoep 
lekkere tomatensoep met eigen soepballetjes 7,25

Champignon Roomsoep 
verrukkelijke soep van verse champignons 
afgemaakt met room 7,25

Vissoep
bij deze vissoep uit eigen keuken 
is zeker niet achter het net gevist 8,50

Stokbrood planckje
Stokbrood met huisgemaakte kruidenboter 6,00

Planck Timmy’s
Stokbrood met aioli, huisgemaakte 
tonijnsalade, pesto en kruidenboter 8,50

Zalmtartaar 
heerlijke ambachtelijke gerookte zalmtartaar 
op een bedje van salade en een 
gezellig garnituur 12,50

Carpaccio 
huis gemarineerde runder carpaccio met Italiaanse 
“grano padano” kaas en een frisse salade met 
eigen garnituur en heerlijke truffelmayo 12,50

Salade van geitenkaas + Bladje
Iedereen kent hem wel met walnoten, 
honing en appel 12,50

Sissende Garnalen 
diverse garnalen met verse knofl ook en 
verse kruiden in een warme knofl ookolie 
saus  13,50

Timmy’s Gedonder 
reepjes rundvlees en varkensvlees in een 
pikante kruidensaus met likeur 43, paprika, 
ui en champignons 13,50

Gebakken Champignons 
heerlijke gebakken champignons met 
knofl ook  13,50



= VIS HOOFDGERECHTEN =

= VAN HET HUIS SPECIALITEITEN =

Zalmfi let 
zalmfi let met garnituur geserveerd met 
een romige Hollandaise saus 23,50

Slibtong
twee in roomboter gebakken sliptongen 23,50 

Timmy’s Vleesspies
grote vleesspies van kip, rund en varkensvlees 
met paprika en ui en geserveerd met onze 
eigen stroganoffsaus 24,50

Mixed Grill
combinatie van diverse soorten vlees van de grill 24,50

Brochette van gamba’s
in knofl ook gebakken gamba’s op een spies 
geserveerd met een heerlijke saus 23,50

Tournedos
Gebakken ossenhaasfi let met kruidenolie en met 
saus naar keuze (champignonsaus, pepersaus, 
stroganoffsaus, champignon/ui/spekjes) 29,50

Spareribs
wij marineren onze ribbetjes zelf en komen 
uit de oven met onze eigen sausmarinade, lekker 
genieten en smullen want ze zijn gewoon lekker 23,50

3D-DINER “TIM’S KITCHEN”

Ervaar een nieuwe manier van uit eten in Timmy’s Eethuys met het 3D-diner. 
Het 3D-diner is een leuk uitje met max. 4 pers. voor jong en oud, 
waar je bord echt tot leven komt. Wilt u zelf een 3D-diner beleven? 
Reserveer je tafel vandaag bij Timmy’s Eethuys!



= VLEES HOOFDGERECHTEN =
Gebakken Biefstuk 
zoals u het lekker vindt (rood, medium of doorbakken), 
met saus naar keuze (champignonsaus, pepersaus, 
stroganoff-saus, champignon/ui/spekjes) 23,50

Brabants-Panneke 
gegrilde biefstuk-puntjes met gefruite champignons 
en uitjes afgeblust met rode wijn & bruine saus 23,50

Gebakken Varkenshaas 
hele gebakken varkenshaas met eigen garnituur 
en keuze uit onze eigen sauzen 23,50

Veerse stoof
Stoofpot op z’n Veers, rundvlees gestoofd met 
champignons, paprika en uien. Ouderwets genieten 23,50

Wienerschnitzel 
varkens-schnitzel uit de pan met saus naar keuze 
(champignonsaus, pepersaus, stroganoff-saus, 
champignon/ui/spekjes) 23,50

Beenhammetje met Jachtsaus 
uit de oven, langzaam gegaarde beenham, 
met onze eigen boeren jachtsaus 23,50

Ratatouille  
pasta met heerlijke gestoofde groenten in een pan 
geserveerd met Italiaanse “Grana Padano” kaas 23,50

Mexican Burger (bladje)
maïs/avocado burger met tomaat, salade, 
augurk, rucola & guacomole 23,50

WILT U EEN HEERLIJKE

WIJN COMBINEREN?

Vraag de uitgebreide wijnkaart.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten, salade en verse friet.



PROEF DE
PASSIE BIJ
TIMMY’S



= DESSERTS =
Vers van het Land
soft-ijs met vers seizoensfruit en slagroom 8,75

Hollands Welvaren 
vanille- en caramelijs met een variërende 
noten melange, caramelsaus en slagroom 8,75

Zomerzoentje (enkel verkrijgbaar in seizoen) 
softijs met heerlijke verse aardbeien en slagroom 8,75

Appelstrudel uit eigen keuken! 
met vanille ijs en slagroom 8,75

Bananensplit 
verse banaan met chocolade-, vanille- en banaanijs 
verwent met chocoladesaus 8,75

Dame-Blanche
soft-ijs met warme chocoladesaus en slagroom 8,75

SPECIALS

Creme Brûlée 8,75

Brabantse Kletskoppen
kletskoppen met vanilleroomijs, 
eigengemaakte karamelsaus en slagroom 8,75

Het Grote Genieten*
een grand-dessert van een combinatie 
nagerechten geserveerd op een 
geweldige schaal  8,75 p.p.
* alleen te bestellen vanaf 2 personen

AIRCONDITIONING
AANWEZ IG FREE SPOT

Milkshake
vanille, aardbeien of banaan 4,75

Kinderijsje 4,25

SPECIALS

Volg Timmy’s Eethuys op internet, Facebook en Twitter:
www.timmys.nl www.twitter.com/timmyseethuys
 www.facebook.com/timmyseethuys



HOTEL-RESTAURANT

TIMMY’S
EETHUYS
RAAMSDONKSVEER


