Warme dranken:
Thee
Verse muntthee
Koffie
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Warme chocomel

Koffie specials:
2.10
2.25
2.10
2.25
2.35
2.55
2.45
2.25

3.00

Koffie met chocoladesiroop, slagroom en topping

Koffie caramel

3.00

Koffie met caramelsiroop, slagroom en topping

Koffie hazelnoot

3.00

koffie met hazelnootsiroop, slagroom en topping

Latte chocola

3.00

Chocoladesiroop/ latte macchiato

Latte caramel

3.00

Caramelsiroop/ latte macchiato

Koude dranken
Sourcy blauw / Spa rood
Pepsi / Pepsi Max
Sisi
7 up
Cassis
Ice tea
Ice tea green
Bitter lemon
Tonic
Chocomel / Fristi
Ranja
Melk
Appelsap
Jus d’orange vers geperst

Koffie chocola

Lekker gebak:

Latte hazelnoot
2.10
2.20
2.20
2.20
2.20
2.30
2.30
2.20
2.20
2.20
0.85
1.60
2.20
3.20

3.00

Hazelnootsiroop/ latte macchiato

Koffie deluxe

2.25

Koffie met likeurtje en slagroom

Koffie compleet

4.00

Koffie, likeurtje met slagroom en 3 zoetigheden

Arretjescake
Appelcake
Vlaai
Luxe vlaai
Wafel met warme kersen

1.75
1.50
2.50
3.00
3.95

Warme kersen en slagroom

Wafel met verse aardbeien

3.95

Verse aardbeien en slagroom

Bieren
Lindeboom (glas)
Oud bruin (fles)
Gouverneur blond (fles)
Gouverneur dubbel (fles)
Radler 0% of 2% (fles)
Liefmans (fles)
Venloosch wit (fles)

2.20
2.90
3.70
3.70
2.90
3.20
3.70

Wijnen
Witte wijn (zoet of droog)
Rosé
Rode wijn
Rode port

3.40
3.40
3.40
3.15

High tea

Soep
Tomatensoep of dagverse soep,
geserveerd met brood en
kruidenkaas 4,95

Koude lunch

Keuze uit wit of bruin brood

6.75
5.25

Broodje gezond
Broodje brie

5.95
6.95

Gerookte zalm, kruidenkaas en
rucola

Boerenbrood Carpaccio

7.25

Gang 1: Dagsoepje met brood
& diverse smeersels
Gang 2: Koude & warme
hapjes Gang 3: Veel zoete
hapjes 18.95 p.p.

7.95
7.50
7.25

Brie, walnoten, honing en rucola (warm of koud)

Broodje gerookte zalm

Geniet van de lekkerste
hapjes met onbeperkt
verschillende smaken thee!

6.75
6.75

Sandwich tonijnsalade
Boterham Rendiz

Kipfilet, kaas, mosterddressing en sla

6.95
4.75
5.95

7.25

Alleen op reservering vanaf 2 personen
De high tea duurt ongeveer 2 uur

Maaltijdsalades
Geserveerd met brood en kruidenkaas

Salade kip
8.75

Wist je dat alle warme & koude
broodjes ook te bestellen zijn?
Handig voor onderweg, thuis of
tijdens de bedrijfslunch!

8.95

Kip, spekjes, mozzarella en een gekookt eitje

Salade brie

8.95

Omelet

Brie, appel, chorizo, walnoten, honing en balsamico

Keuze uit wit of bruin brood

Salade vis

Uitsmijter

Gerookte zalm, tonijn, gefrituurde garnaal
en rode pesto

6.25

Met 3 eieren op brood, ham en kaas

Boerenomelet

7.25

Met diverse groenten & spek op 2 sneetjes brood

Salade Carpaccio
Zongedroogde tomaat, pijnboompitjes en
truffelmayo

10.95

10,95

Plate service

Plankjes

Keuze uit wit of bruin brood

Proeverijplank Ringoven voor 2
Laat je verrassen door een gevulde
plank met o.a. een dagsoepje en warme
en koude hapjes
17.95 per plank

Voor bij de borrel of de koffie Keuze uit
zoet, hartig of combi
12.00 per plank

12 uurtje
Dagsoepje
Gebakken ei & kroket
2 sneden belegd brood met ham & Kaas
9,50

Kids menu

Keuze uit een kroket of frikandel

2.50
1.95
3.75
2.50
4.75

7,25

Keuze uit een kroket of frikandel

Pannetje kipsaté.

9.50

Warme kipsaté, kroepoek, atjar en frietjes

Schnitzel

Borrelplankje voor 2

Tosti ham/kaas
Boerenbrood met zoet beleg
Boterham kroket of frikandel
Portie frietjes
Portie frietjes + snack

Frietjes met 2 snacks

Schnitzel geserveerd met frietjes

Pasteitje Kippenragout
Boerenschnitzel

9.95
7.95
11.25

Schnitzel met gebakken champignons, ui, paprika,
gegratineerd met kaas en met frietjes

Wist je dat
... er tussen De Ringoven en
andere Rendiz-locaties allerlei
tourtochten met authentieke
dafjes georganiseerd worden?
Rij door het mooie Limburgse
landschap én wordt onderweg
verrast door heerlijke gerechten!
Meer info: www.toffedag.nl.

Zomerspecials:
IJskoffie naturel
IJskoffie caramel
IJskoffie chocolade
IJskoffie hazelnoot

3.50
3.95
3.95
3.95

Wist je dat

IJscoupe aardbei
IJscoupe caramel
IJscoupe chocolade

5.95
5.25
5.25

... wij cadeaubonnen verkopen?

Verschillende handijsjes
Los bolletje ijs

vanaf 1.00

1.00

... je de Ringoven kunt volgen
op social media? Dat kan via
/deringoven of @deringoven.
... je hier een vergaderruimte
kunt huren? Ook te combineren met een bedrijfslunch.
... er in de Ringoven 2 Escape
Rooms zijn? Ideaal voor een
teamuitje, vriendendag of
vrijgezellenfeest.

Catering
Binnenkort een bruiloft, bedrijfsreceptie of familiedag?
Laat de catering dan door de Ringoven verzorgen:
Van borrelhapje tot compleet verzorgd buffet!
We vertalen jouw wensen in onze keuken naar de lekkerste gerechten
bereid met de meest verse ingrediënten van lokale leveranciers.
Vraag meer informatie aan een van onze medewerkers!

Welkom bij deze
Rendiz-locatie!
Graag stellen wij ons aan je voor!
Rendiz ontwikkelt projecten waarbij we commerciële diensten met zorg
combineren. Onze deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun talenten te
ontwikkelen via bijvoorbeeld een werkervaringstraject of dagbesteding. Dat
kan zijn omdat ze een lichamelijke of psychische belemmering hebben, een
ernstige levenservaring hebben meegemaakt of omdat zij om de een of
andere reden geen opleiding hebben afgemaakt. Onze bijzondere medewerkers kunnen op deze manier weer meedoen in de maatschappij.
Samen zorgen we voor de kwaliteit en de gastvrijheid voor jou als gast.
Als jij tevreden bent, dan zijn wij dat zeker! Mocht je vragen hebben of
niet helemaal tevreden zijn, maak dit dan kenbaar. Dit zijn namelijk
kansen waar we van kunnen leren.
Op de volgende pagina is te lezen welke mooie projecten er inmiddels zijn
opgezet door Rendiz. Dus laat je inspireren en bezoek ook onze andere
locaties. Dan wordt het voor jou een fijn uitstapje en voor ons een vruchtbare werkdag. Samen werken we dan aan het realiseren van onze droom!

Venray
www.toffedag.nl
www.zakelijkgoed.nl

A73

Tienrayseweg 2, Horst
/toffedagstrand

Heymansstraat 128a, Boekend
www.debekkerie.nl

Horst

www.bhvnoordlimburg.nl

Stationsstraat 151, Hegelsom
www.staatsie1866.nl

A67

Maasbree

Venloseweg 25, Maasbree
www.defabriekmaasbree.nl

Sint Urbanusweg 77, Venlo
www.genuujerie.nl

Venlo

Venlo

Panningen

Hagerlei 1, Venlo
www.kinderboerderijhagerhof.nl

Industrieterrein 4, Panningen
www.c3living.nl
Industrieterrein 4, Panningen
www.destijlfactorij.nl

Ringovenstraat 12, Panningen
www.deringoven.nl

A73

Roermond

Knevelsgraafstraat 21, Roermond
www.degraasjroermond.nl

Meer informatie over
onze projecten?
Kijk op www.rendiz.nl
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Wij bieden groepsactiviteiten voor jong & oud,
ook met eet- en drankarrangementen!
Kijk op www.toffedag.nl voor ons volledige aanbod
en stel je eigen Toffe Dag samen!

www.toffedag.nl • Tel. 085 489 8960
/toffedag • @ToffeDag

