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Netwerk: Eduroam
Gebruikersnaam: brasserie@rocgilde.nl
Wachtwoord: Welkom123

Like Hotelschool Venlo en
deel jouw foto op Facebook

Zin in een gezellige lunch 
of diner met vrienden? 

Dat kan bij ons!

Vraag naar de mogelijk-
heden

Italiaanse 
 Tapa’s

High tea

Speciale data:
Vanaf 1 Februari 2018 serveren wij op 
donderdag avond een uitgebreid menu 
gemaakt door niveau 3 leerlingen voor 
€ 17,50

Gesloten:
Carnavals vakantie van : 9 februari tot 
en met 18 februari

Toetsweek gesloten van : 16 april tot en 
met 22 april 

Cadeautip voor 

familie of vrienden,  

te koop bij de 

schooladministratie: DINERBON

Hotelschool Venlo
Laaghuissingel 4, 5913 ES VENLO

Telefoon 0884682017
E-mail: hotelschoolvenlo@rocgilde.nl

Van maandag tot en met donderdag is onze brasseriekeuken geopend van 11.30 tot 13.30 uur en op 
vrijdagen van 11.30 tot 13.00 uur. Voor een kopje koffie met gebak bent u al vanaf 09.00 uur welkom.

Snoeperij/Verwenkaart:
Om mee te beginnen:

 Waldorfsalade (vega)    € 2,00
 Waldorfsalade met Limburgse vleeswaren   € 3,50  
 Mais broodje met krabsalade    € 2,50
 Broodje gegrilde kipfilet    € 2,50
 Gerookte forelsoep    € 1,75

De Hoofdzaak:

 Bouchee a la reine (pasteitje)    € 3,00
 Spagetti Bolognese    € 4,00
 Spareribs     € 4,00
 

Voor de lekkere zoete trek:

 Gepofde appel uit de oven    € 1,75
 Gebak van de dag    € 1,50

Gilde Opleidingen neemt De 
Maaspoort Theater &Events over
Studenten Hospitality & Wellness runnen drie dagen lang 
het Venlose theater

Studenten van Hospitality & Wellness gaan 3 dagen De 
Maaspoort Theater &
Events overnemen. Vanaf maandag 26 tot en met woensdag 28 
maart runnen de studenten van Gilde Opleidingen letterlijk álle 
facetten van deze theater- en congreslocatie: theater, restaurant 
én hotel. Een bijzonder mooie mogelijkheid voor de jongeren 
om samen de schouders te zetten onder een flinke klus in de 
échte praktijk. 

Een unieke leerervaring
Volgens Paul Graat, een van de projectleiders, bekijken studen-
ten gastheerschap, dienstverlening en management vooral van-
uit hun eigen opleiding. Hij hoopt hun blik te verbreden met dit 
unieke project: “Werken in de dienstverlening is een teamsport 
waarbij elke discipline vanuit hun eigen vakkundigheid een 
belangrijke bijdrage levert aan de totaalbeleving van de gast.”

Naast de ondersteuning tijdens de theateractiviteiten zullen de 
studenten ook 3 dagen het Restaurant Cabillaud gaan runnen. 
Tijdens deze 3 dagen kunt u als gast gebruiken maken van onze 
lunch en diner mogelijkheden. Reserveren is wel gewenst.



MENU  -  RESTAURANT L’ENTREE DRANKEN

Voorgerechten
€ 3,00

 Vis:  (Mousse van zalm, zoetzure groenten en saffraanmayonaise) 
 Vlees:  (Veldsla met gepocheerd eitje, mosterddressing en Seranoham)
 Specialiteit:  (Limburgse trots, plank charcuterie, truffelmayonaise) 

Soepen/ Tussengerecht
€ 2,00

 Gebonden:  (Bloemkool cremesoep, room en kruidenolie)
 Tussen:  (Zacht gegaarde buikspek, gamba en sojasaus) 

Hoofdgerechten
€ 7,00

 Vis:  (Skrei uit de oven, kappertjes en Bloemkool)  
 Vlees:  (Tamme eendenborst, andijviestamppot en boerenjongensaus) 
 Vegetarisch: (Creatie van de leerlingen)

Nagerechten
€ 2,50

 Warm:  (Flensjes, vanilleijs en sinaasappelsaus)
 Koud:  (Baba met rum, gekarameliseerde banaan en chocoladesaus) 
 Kaas:  (Verschillende Nederlandse kaassoorten) 

Hotelschool Venlo serveert onderstaande gerechten, à la carte of als menu.
Iedere donderdag avond serveren wij een uitgebreid vast menu voor € 17,50 per persoon

Reserveren voor het diner kan via tel: 088 4682017

Bijpassend wijnarrangement driegangen € 8,00 of per glas € 3,00
Deze kaart loopt vanaf 5 februari 2018 

Huiswijnen en  
mousserende wijnen
Domaine Dusseau Chardonnay, Pays d’Oc  € 2,10
Domaine Dusseau Merlot, Pays d’Oc  € 2,10
Domaine du Petit Pont Rose  € 2,10
Bacchus Kabinett, Rheinhessen  € 2,10
Prosecco, Passa Parola Brut, Italië  € 2,50
Cava, Franck Massard Brut, Spanje  € 2,50

Warme dranken
Peeze koffie crème  € 1,30
Peeze espresso  € 1,30
Peeze cappuccino  € 1,50
Peeze latte macchiato  € 1,50
Warme chocomel  € 1,50
Warme chocomel met slagroom  € 1,75
Thee  € 1,25
Iced Coffee  € 1,95

Frisdranken
Pepsi Cola – Pepsi Cola light  € 1,30
Sisi – 7 up – Cassis – Bitter Lemon  € 1,30
Ice Tea  € 1,30
Sourcy blauw / rood 0,25 cl  € 1,30
Sourcy blauw / rood 0,75 cl  € 1,75
Appelsap/ Pagosap  € 1,50
San Pellegrino € 1,65

@PUUR, jouw mooiste jij

Een inspirerende omgeving waar jij terecht kunt bij 
de kapper, barbier, schoonheidsspecialist, nagelstylist 
of waar je kunt genieten van een heerlijke Wellness-
behandeling. Even tijd voor jezelf, voor jouw mooiste 
jij!
In de sfeervolle en professioneel ingerichte salon 
aan de Groenveldsingel wanen studenten en klanten 
zich helemaal in de praktijk van wellness en beauty. 
Tegen een aantrekkelijk tarief kun je kiezen uit een 
omvangrijk en gevarieerd aanbod aan kappers- en 
schoonheidsbehandelingen. 

Bakkerijwinkel
Verse broden, taarten, gebakjes en nog veel meer…

Kom proeven en genieten van al het lekkers 
gemaakt door onze bakkerijstudenten.
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

van 11.30 tot 14.00 uur 


