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Sfeervol en Smaakvol Dineren!

H OT E L  ~  R E S TAU R A N T

Timmy’s
  Eethuys
  SPIJS & MEER  



keuzemenu’s
Van de Chef

Timmy’s Trakteert!

Eet gratis als je jarig bent!
Informeer naar de 
voorwaarden

Gezellig en leuk om kado te geven 
of te krijgen. Een Diner Geschenk 
ter waarde van: x 15,00 in de vorm 
van een fraai ingepakt porseleinen 
kado bord van Restaurant Timmy’s. 
Veel diner plezier gewenst!

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. 

Speciaal Dieet?

Jarig?

= vegetarisch gerecht

Cadeautip! Sfeervol verblijven!
Gastvrij



Carpaccio 
huis gemarineerde runder carpaccio met 
oude kaas en een frisse salade met eigen 
garnituur en heerlijke balsamico dressing  

Meloen met Ham 
brabantse rauwe ham met galia-meloen 
en een eigen garnituur van fruit, 
gemengde salade en croutons 

Garnalen Fantasy 
hollandse garnalen op een bedje 
van salade met whisky-cocktailsaus

Sissende Garnalen 
diverse garnalen met verse knoflook en verse 
kruiden in een warme knoflookolie saus

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

Gebakken Champignons 
heerlijke gebakken champignons 
met knoflook

soepen vijf euro 
en vijftig eurocent

voorgerechten negen euro en vijf
en negentig eurocent

Warme

voorgerechten negen euro 
en vijftig eurocent

Koude

Heerlijk Gekruide Tomatensoep 
lekkere tomatensoep met eigen 
soepballetjes en croutons

Champignon Roomsoep 
verrukkelijke soep van verse 
champignons afgemaakt met room
 
Vissoep  ( zes euro en vijftig eurocent )

bij deze vissoep uit eigen keuken 
is zeker niet achter het net gevist

special

special

Oma’s Groentesoep 
eigengemaakte groentesoep op 
de wijze zoals oma die maakte

Vis Varié 
diversiteit van gerookte paling, zalm 
en forelfilet op een bedje van salade 
en een gezellig garnituur

Geserveerd met stokbrood, huisgemaakte kruidenboter en tapenade

Geserveerd met stokbrood, huisgemaakte kruidenboter en tapenade

Geserveerd met stokbrood, huisgemaakte kruidenboter en tapenade



Kabeljauw 
heerlijke verse kabeljauw 
geserveerd met fijne preisaus 

Vissersschotel 
een combinatie van diverse vissoorten 
welke ieder week afhankelijk is van de 
visvangst van onze visser, natuurlijk 
geserveerd met verse groenten en 
aardappelgarnituur 

Zalmfilet 
zalmfilet met garnituur en kruidenboter, 
geserveerd met een romige dillesaus

De Hollandse Noordzee 
Zeetong  ( drie en dertig euro en vijftig eurocent )

een mond vol woorden maar deze zeetong 
heeft een goede smaak en is groot genoeg 
om er lekker van te genieten

Timmy’s Vleesspies
( negentien euro en vijf en negentig eurocent )

grote vleesspies van kip, rund en varkens-
vlees met paprika en ui en geserveerd 
met onze eigen stroganoffsaus

Mixed Grill
( negentien euro en vijf en zeventig eurocent )

combinatie van 4 soorten 
vlees van de grill

Tournedos
( zeven en twintig euro en vijftig eurocent )

gegrilde ossenhaasfilet 
met kruidenolie gegrild en met saus 
naar keuze (champignonsaus, pepersaus, 
stroganoffsaus, champignon/ui/spekjes)

negentien euro 
en vijftig eurocenthoofdgerechten

Vis

specialiteiten
Van hetHuis

Sfeergrillen & Fonduen?
Maak eens kennis met heerlijk Bourgondisch te  
fonduen in bouillon of te sfeergrillen op een plaat.
Gezond en onbeperkt, eventueel inclusief drank.
Informeer naar onze mogelijkheden!



Sfeervol en Smaakvol Dineren!

achttien euro 
en vijftig eurocent

Vlees
hoofdgerechten

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

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

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

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

Brabantse Lever 
blokjes van gebakken varkenslever, 
ui, spekjes, geserveerd met warme 
appelpartjes 

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

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met verse groenten, salade, friet en 
gebakken aardappelen



Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met verse groenten, salade, friet en 
gebakken aardappelen

‘Veerse-Stoof’ 
een stoofpot op z’n Veers, rundvlees  
gestoofd met champignons, paprika, uien 
en spekjes, ouderwets genieten 

Argentinia Fire Spies 
varkensvlees in rode marinade waarvoor 
de lekkerste pepers zijn gebruikt, 
en dat proef je, een smaak die ‘hot’ 
is in Argentinië 

Indian Mystery Spies  
een kipspies met gele marinade en als 
belangrijkste ingrediënten: kerrie & een 
vleugje kokos, tikkeltje mysterieus 

Spareribs    
wij marineren onze ribbetjes zelf en  
komen uit de oven met onze eigen saus-
marinade, lekker genieten en smullen 
want ze zijn gewoon lekker 

Broccoli Quiche  
heerlijke vegetarische quiche vol pure 
ingrediënten en krachtige smaken

achttien euro 
en vijftig eurocent

Vlees
hoofdgerechten

Wilt u een heerlijke wijn combineren?
Vraag de uitgebreide wijnkaart!



desserts

specials
Timmy’s Weckpotje
kaneelijs, vanilleijs, 
peertjes met chocoladesaus 
en slagroom

Brabantse Kletskoppen
kletskoppen met vanilleroomijs,  
eigengemaakte karamelsaus 
en slagroom

Het Grote Genieten*
een grand-dessert van een combinatie 
nagerechten geserveerd 
op een geweldige schaal   x 7,50 p.p.

* alleen te bestellen vanaf 2 personen

Vers van het Land
soft-ijs met vers seizoensfruit en slagroom

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

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

Appelstrudel  uit eigen keuken! 
met vanille ijs en slagroom 

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

Dame-Blanche
soft-ijs met warme chocoladesaus 
en slagroom

Milkshake 
vanille, aardbeien of banaan   x 3,95 
 
Kinder IJsje                      x 3,50

Kids
specials

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

achttien euro 
en vijftig eurocent

Dessertkaart
Dit is een greep uit onze aparte 

dessertkaart, die u na uw diner

krijgt uitgereikt

zeven euro 
en vijftig eurocent

http://www.timmys.nl/
http://www.twitter.com/timmyseethuys
http://www.facebook.com/timmyseethuys


H OT E L  ~  R E S TAU R A N T

Timmy’s
  Eethuys
 RAAMSDONKSVEER

Hotel Heere***
Raamsdonksveer


