
Lunchkaart

Geronimo is de naam van een beroemd Indiaans opperhoofd, 

die vocht voor zijn volk. Namens zijn volk, de Apachen, verzette 

hij zich in de negentiende eeuw tegen de landroof door blanke 

kolonisten. Geronimo was niet alleen een gevreesd krijger, 

hij was tevens filosoof. Zijn lijfspreuk luidde als volgt: ‘While 

living, I want to live well’. Wij zijn enorm geïnspireerd door deze 

uitspraak. Het voelt zelfs aan als onze persoonlijke lijfspreuk. In 

onze ogen is dit een allesomvattende uitspraak die de sfeer van 

ons restaurant perfect omschrijft.

We moedigen onze gasten aan om ieder moment van de dag 

te genieten van het leven en daarnaast ultiem te genieten van 

het eten en drinken bij Restaurant Geronimo. Dit alles onder het 

motto; ‘Live well. Sin a little’. Oftewel, zondig af en toe en beetje 

en gun jezelf dat heerlijke glas wijn! 

Laat je verrassen, verwennen en neem de tijd om te zondigen 

bij Restaurant Geronimo.

Live well. Sin a little… Iedereen is wel eens zondig, 

maar als je goed leeft is dat ok, toch?

Over ‘GerOnimO‘

         @restaurantgeronimo

www.geronimo-restaurant.nl



Worstenbroodje       2,95

Broodje Walhoeve ham  6,5
Met verse ham van Boerderij de Wallhoeve

Broodje Ruurhoeve kaas 6,5
Met verse kaas van Boerderij de Ruurhoeve

Broodje gezond 7,5
Ham | Kaas | Ei | Sla | Komkommer | Tomaat

Broodje gerookte kip  8,5
Wakame | Tauge | Sesam dressing

Club sandwich zalm    10

Club sandwich kip           10

BrOOdjes

Zalm     12,5
Sushi rijst | Zalm | Mango | Avocado | Komkommer | 
Sesam | Wasabi dressing

Kip     12,5
Sushi rijst | Kip | Wakame | Komkommer | Tauge |
Perzik | Mais | Ssesam dressing   

Vegatarisch     12,5
Sushi rijst | Erwten | Mango | Geitenkaas | Komkommer |
Tomaat | Avocado | Radijs | Honing dressing   

Garnalen     12,5
Sushi rijst | Garnalen | Komkommer | Lente ui | 
Granny smith | Radijs | Kimchee dressing 

POké BOwL

Huisgemaakte megaburger  17,5
180 grams burger | Huisgemaakte frites | Salade

Fish & Chips  17,5
Huisgemaakte frites | Salade

menu

Garnalen croquette   10
Met huisgemaakte frites | Cocktail creme

Rundvlees croquette  10
Met huisgemaakte frites | Truffel creme

Risotto croquette 10
Met huisgemaakte frites | Basilicum creme

Kaas Croquette  10
Met huisgemaakte frites | Kimchee creme

haute Friture

Kroket of frikandel     6,5 
Huisgemaakte frites | Appelmoes 
Tot 12 jaar

LittLe GerOnimO KIndERMEnu

Créme koffie of thee diverse smaken   5

kOFFie met GeBak

Panini ham kaas    6,5

Panini tomaat mozarella basilicum   7,5

Panini hete kip    8

Panini’s

2 rundvleeskroketten met brood     8,5

12 uurtje  12
Brood | Kroket | Omelet | Ham | Kaas | Rosbief 

Risotto     12
Met spinazie | Asperge

Lunch menu

Miso soup     7
Geserveerd met een broodje

Paprika soep    7
Geserveerd met een broodje

Dagsoep    7
Geserveerd met een broodje

Kreeftensoep   9
Geserveerd met een broodje

sOePen
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