
Restaurantkaart

VOORGERECHTEN € 7,50

GEMARINEERDE GROENTEN 
met rode bietenmousse, algenpoeder en kruidenolie

MOSTERDSOEP 
licht gebonden, met prei en croutons

TRIO VAN VIS
gerookte zalm, gerookte forel en Hollandse garnalen met mosterd dille dressing, sui-
kersla en tomaten crunch

RUNDER CARPACCIO
met groene pesto, rucola en pijnboompitten afgemaakt met snippers oude kaas

ROULEAU VAN HERTENHAM MET REE MOUSSE
met vijgencompote en basilicum-tomaat toast

HOOFDGERECHTEN  € 17,50

TORTILLA 
met avocado, paddenstoelen, bonen, tomaat en salsa. 
Geserveerd met zure room en friet 

COURGETTE 
gevuld met paddenstoelen en mini ratatouille geserveerd met kaassaus

GEBAKKEN ZEEWOLF 
gemarineerd met citroengras-thee waarbij witte wijnsaus

KALFSRIB-EYE
gegrild en geserveerd met paddenstoelen, rode port saus en vergeten groenten-chips

HERTENRAGOUT 
in rode wijn met paddenstoelen en een romige puree van knolselderij

Alle hoofdgerechten van het keuzemenu worden geserveerd met sla en  
passend garnituur. Bij te bestellen: frites met mayonaise €2,50 per schaaltje.

DESSERTBUFFET ORPHEUS € 7,00
geniet van een ruime keuze uit de lekkerste desserts

Bistrokaart
Het Russische woord bystrò betekent ‘snel’. De bistro was met de snelle, maar 
zeer complete maaltijden, rond 1920 een uitkomst voor de ‘gewone’ burger.  
Onze keukenbrigade laat zich voor deze bistrogerechten inspireren door de  
(moderne) wereldkeuken, maar schuwt de bistroklassiekers zeker niet. 

WILD PATÉ 
met sla en krokant toastje € 6.00

PROEVERIJ
van diverse voorgerechtjes € 8.50

CIABATTA BOL 
met een stevige runder burger, cheddar, frites en BBQ saus           € 9.50

KIPSATÉ 
met frites en atjar € 12.50

VegaVrijdag menu 
Steeds meer mensen eten (af en toe) vegetarisch. Onze keukenbrigade heeft  
daarom met veel zorg een origineel vegetarisch menu samengesteld. Daarnaast  
doet Theaterrestaurant Orpheus ook mee aan VegaVrijdag. Dit is een initiatief van 
Apeldoornse Vegetariërs, waarbij restaurants zijn aangesloten die meer aandacht 
besteden aan vegetarische gerechten.

VOORGERECHT € 7,50

TABOULÉ SALADE 
met gemarineerde groente 

HOOFDGERECHT  € 17,50

BEYOND BURGER 
met ciabatta bol geserveerd met friet 

DESSERTBUFFET ORPHEUS € 7,00
geniet van een ruime keuze uit de lekkerste desserts

3-GANGEN THEATERMENU

Bent u van plan drie gangen te nuttigen? Geef dit dan aan bij uw gastheer of -vrouw. 

Voor maar € 36,50 per persoon geniet u namelijk van een heerlijk 3-gangen theater- 

menu, inclusief drankjes! U kunt hierbij kiezen uit de gerechten van deze menukaart.

€ 36,50
per persoon 

incl. dessertbuffet én drankjes

Heeft u een voedselallergie? Vertel het onze medewerkers. Ondanks de zorgvuldigheid 
van ons en onze leveranciers kunnen alle gerechten sporen van allergenen bevatten.




