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WARME DRANKEN 

Koffie 3 
Espresso  2,70 
Cappuccino   3,25 
Latte macchiato 3,75
Dubbele espresso 4 
Thee 
Kop 2,75
Pot 4,90
Verse munt- of gemberthee  3,75 
Warme chocolademelk 3,50

KOFFIE SPECIALS

Heavenly Hazelnut 4,90 
Cappuccino met hazelnotensiroop, 
slagroom en M&M topping

Crunchy Caramel 4,90 
Cappuccino met caramelsiroop, 
slagroom en Maltezers topping

Vanille Favorite 4,90 
Cappuccino met vanillesiroop, 
slagroom en mini marshmallow topping

Iced Coffee 6,20
IJskoffie met vanille roomijs

FRISDRANKEN

Coca Cola 3
light, zero of normaal
Chaudfontaine 3
rood – blauw 0,25 liter
Ice tea Lipton 3
Peach en Lemon
Finley Ginger Ale 3
Finley tonic 3
Finley bitter lemon 3
Appelsap 3

BIEREN VAN DE TAP

Grolsch van de TAP -

Fluitje 2,95
Vaasje 3,30
Seizoen bier 4,80
0,5 liter 5,95

Weizen 30cl 4,80
Weizen 50cl 7,70

BIEREN OP FLES

Grolsch en speciaalbier -

Grolsch Radler 2,0 3,95
Grolsch Radler 0,0%  3,50 
Grolsch 0,0 %  3,60
Grolsch weizen 0,0%  4,50

Grimbergen Blond 4,70

Speciaal Bier uit de STREEK vraag even
aan de bediening, wat we vandaag hebben

WIJNEN

Sauvignon Blanc 4,00 | 19,50
Wit, fris, aromatisch, appel en limoen 

Chardonnay 4,00 | 19,50
Wit, tropisch fruit en abrikoos 

Pinot Grigio 5,50 | 29,00
Wit, tropisch fruit en bloemig

Wilde Hilde Johanniter 5,50 | 29,50
Riesling, Traminer, Daalgaard St. Agatha NL
Vol fruitig, vanille, hout, milde zurren

Rosé 4,00 | 19,50
Zomerfruit, sappig en fris 

Churobito Tempranillo 5,00 | 24,50
Rood, zomerfruit, sappig en fris

Merlot 5,00 | 24,50 
Rood,stevig

HÉ JIJ DAAR! 
HEB JIJ IETS TE VIEREN?

Wij zijn ook af te huren voor feesten 
en partijen. Graag komen we met je in 
contact! Vraag ons personeel naar de 

mogelijkheden. 



BORREL

Bestel onze nacho’s ook in een extra grote 
portie (XL) voor een echt borrelfeest!

Nacho’s -

Nachos Villa Erica 11,50 | 14,50 
Geroosterde kip rode ui, tomatensalsa, 
groene peper, kaas en quacamole

Nachos Medium Vega 10,50 | 13,50       
Rodeui,tomatensalsa, groene peper, 
kaas en quacamole

Verschillende bittergarnituren -

Draadjesvlees bitterballen 8,75
Met grove mosterd (8 stuks)

Bittergarnituur 14,50
Nasi, bami, bitterbal, kaassouflé, 
kipnugget, frikandel (24 stuks)

Bittergarnituur Vega 10,50 
Kaassouflé, bamischijf, nasischijf en 
groenteballetjes met tomatensalsa (12 stuks)

Borrelplank 14,50
Vleessoorten, kaas, noten, chipotle mayonaise aioli 
en brood met kruidenboter (per twee personen)

Bittergarnituur Deluxe 13,50
Inktvisringen, bourgondische bitterbal,
krokante kipstukjes en kaassoufflé

Broodplank 7,75 
Tarwebrood, melkwit, knoflookbrood en 
kruidenboter en aïoli

Kaasplank van Zuivelhoeve Boxmeer 13,50
Kaas, vruchtencompote, kletzenbrood en 
gebrande noten

WIFI BIJ ERICA
WIFI: ERICA-GAST

WACHTWOORD: HEIJDEBLOEM

DAGELIJKS HUISGEMAAKT 
GEBAK

Appeltaart € 4,50 
Cheesecake € 4,50 

Speciaal gebak € 5,20

BOWLEN BIJ VILLA ERICA

Met onze 8 bowlingbanen bieden wij 
de mogelijkheid om gezellig met jouw 
gezelschap een sportieve activiteit te 

ondernemen. Onze bowling menukaart 
maakt onze Bowling extra bijzonder. 
Deze is geïnspireerd door het restau-

rant van Villa Erica, waardoor je heerlijk 
bourgondisch kunt genieten van al onze 

gerechten en dranken; tijdens, voor of 
na het bowlen!

Reserveer gemakkelijk via onze website 
of vraag ons personeel naar de 

mogelijkheden voor uw reservering! 



BROOD tot 17:00 uur

Ons brood komt van de warme bakker 
‘Bakkerij Maassen’ Keuze uit: Tarwe of Melkwit.

12 uurtje of later 14,50
Broodje gezond, draadjesvlees kroket op brood, 
mosterdmayonaise, kopje tomatensoep

Tosti 6,50 
Getoast brood met ham, kaas en tomatenketchup 

Brood Carpaccio 13,75 
Truffelmayonaise verse peper, 
kruidenzout, oude boerenkaas & brood

Draadjesvlees kroketten 9,50 
Twee, met brood en grove mosterd-mayonaise

Garnalenkroketten 11                         
Twee, met brood & citroenmayonaise 

Brood Boerenkaas * 8,50 
Met seizoensalade en groene kruidenolie 

Zalm, huisgerookt 12,50 
Brood met warm gerookte zalm met 
kruidencrème en seizoensalade 

Gehaktbal van “Chef van Erica” 9,50 
Brood met gehaktbal, koolsalade 
en mosterdmayonaise 

Uitsmijter Villa Erica (classic) 12,50 
3 eieren op brood met ham of kaas en 
gebakken spek, ui, paprika en champignons

SOEPEN ook mogelijk als voorgerecht

Zondagse groentesoep 7,50 
Met draadjesvlees, runderbouillon 

Hollandse tomatensoep * 8,50
Met ballen (mag ook zonder),
de soep is op vegetarisch basis 

Mosterdsoep * 8,50 
Mosterd uit de streek, knoflook croutons en 
gegarneerd met romainesla

SALADES ook mogelijk als voorgerecht

Alle salades worden geserveerd met brood.
U kunt kiezen tussen medium of large salades. 

Caesarsalade Medium 10,50 |  14,50 
Romainesla krokante kip, tomaat, zacht gekookt 
ei, tomaat, komkommer, boerenbroodcroutons en 
caesar mayonaise

Zalmsalade Medium 10,50 | 14,50
Romainesla tomaat, komkommer, zachtgekookt ei, 
boerenbrood croutons en caesarmayonaise

Brabantse Geitenkaas Salade * 10,50 | 14,50 
Romainesla tomaatjes, komkommer, zachtgekookt 
ei, boerenbrood croutons en kruidenolie

Vegatariër? 
Alle vegatarische 

gerechten zijn 
aangeduid met een 

groene ster !



GERECHTEN van 17:00 - 22:00 uur

Zalm van de grill 19,50 
Waspeen, groene kruiden Hollandaisesaus, frieten 

Kip Saté (180 gram spies) 17,50 
Van gemarineerde kippendij, satésaus 
gebrande kokos en gefrituurde uitjes, kroepoek, 
met atjarsalade en frieten

Carpaccio XL 18,50
Met frieten, gemarineerd met olijfolie, verse peper, 
kruidenzout, sla en oude boerenkaas en 
truffelmayonaise (dit is een koud hoofdgerecht)

Steak Pepersaus 24,50
Super malse kogelbiefstuk met pepersaus, 
frieten en seizoensalade 

Erica Schnitzel 18,50 
Gebakken ui, paprika, champignons en spekjes 
geserveerd met frieten

Vega Schnitzel * 18,50 
Gebakken ui, paprika, champignons 
geserveerd met frieten

Big Runderburger 
van boerderij ‘De Lamperse Hei’ 18,50 
Burgerbroodje met tomaat, rode ui, zoet/zuur, 
komkommer, ijsbergsla, chipotle mayonaise

Vegatarische burger * 18,50 
Burgerbroodje met tomaat, rode ui, zoet/zuur, 
komkommer, ijsbergsla, chipotle mayonaise

Extra garnituren (om bij te bestellen) * 4,50
Frieten met mayo, seizoen salade, 
seizoen warme groenten of pepersaus

VOOR DE KLEINE ETERS

Klein 12 uurtje 9,95 
Broodje Nutella, kleintje tomatensoep, 
broodje kroket en glaasje limonade 

Kleine Tosti ham/kaas 4,75
Met tomatenketchup 

Kleine Tomatensoep * 4,50

Krokante kipstukjes 9,50
Zoete kerriesausje en frieten

Hollandse Poffertjes * 8,50 
Met poedersuiker en roomboter 
extra met vanille roomijs of kaneel roomijs + € 1,85

DESSERTS van 17:00 - 22:00 uur

Hollandse Poffertjes 8,50 
met poedersuiker en roomboter
(met vanille roomijs of kaneel roomijs + € 2,50)

Appeltaart van “Erica” 4,50                                       
(extra met vanille roomijs of kaneel roomijs  + € 2,50)
(met slagroom + 0,75)

Cheesecake dessert 8,50
met aardbeiensaus en bolletje citroenijs

Chocoladetaart karamelsaus sinaasappel 8,50

Dame blanche 8,50
met vanille roomijs of kaneel roomijs en warme 
chocoladesaus  

IJskoffie 6,20 
 

 
 

3 GANGEN € 29,50
Vraag naar ons chefs menu.

Ieder dag andere gerechten uit 
de keuken.

 
 
 
 
 

VOLG ONZE INSTAGRAM:
@VILLA.ERICA.SINT.HUBERT



Villa Erica

Wanroijseweg 95, 
5454 GZ Sint Hubert

Telefoon: 0485 454 790
E-mail: info@villaerica.nl

www.villaerica.nl


