Tomatensoep
Dagsoep
Erwtensoep
Salade kipreepjes truffelmayo
Salade met brie
Salade vegakroketjes
Carpaccio

Speciaal bieren
- Pakket ‘licht’ 4 stks
- Pakket ‘zwaar’ 4 stks

Wijnen
Fles La Vuelta Merlot
Fles Chiloé Cabernet Sauvignon
Fles Blye mense Rosé

4
4,50

7,50
11

Kabeljauw met witte wijnsaus
Vegaschotel: groentenquiche en een
groentekroketje met tagliatelle
Varkensoester met kruidensaus
Schnitzelreepjes stroganoffsaus
Spareribs met barbecuesaus
Jachtschotel met aardappelpuree
Stoofvlees met spinaziestamp
Hazenpeper met aardappelpuree
Hazebout in wildsaus
Maaltijdsalade kipreepjes truffelmayo
Maaltijdsalade brie
Maaltijdsalade vega-kroketjes
Maaltijdsalade carpaccio
Arretjescake
3,10
Appeltaart met noten en karamelsaus 3,90
Bosvruchtenparfait
Hemelse modder
5,95
Kaasplankje
9,95

13,50
15,50

- Pakket ‘dames’ 4 stks
- Pakket alch.vrij 4 stks

13,50
13,50

Fles Grille Semillon Half zoet wit
Fles Chiloé Sauvignon Blanc
Fles J. Moreau Chardonnay 9,50

Nacho’s Onze specialiteit!
Licht pikant met o.a. gehakt, rode ui en chilisaus

7,50

Borrelplank de luxe
In overleg warme en/of koude vlees-, vis- en vega-lekkernijen

29,50

Graag 2 dagen van tevoren bestellen of in overleg, voor 4 pers!

16,75
19,25

11,95
14,50

Afhalen op bestelling, warm én koud
Bij de voorgerechten en maaltijdsalades krijgt u brood en kruidenboter.
Bij de hoofdgerechten groenten of salade en een aardappelgarnituur.
Bestellen kan op vrijdag, zaterdag en zondag tot 18 uur.
Eerder mag uiteraard ook!
Als u graag voor de week wil bestellen is het het fijnste als u een of twee dagen
van tevoren besteld.
Bestellen kan via 0493-844131 of bij geen gehoor via 06-20748692 (Sandra)
Afhalen in het weekend kan tussen 17 en 19 uur. Door de week in overleg.
Betalen kan bij afhalen. Zowel met pin als contant. Bij bezorgen sturen we u een
Tikkie.
Dit afhaal-menu geldt van 30 december tot nader bericht…

4 Gangen
3 Gangen met soep
3 Gangen voorgerecht

3
2
2,50 euro korting op de totaalprijs

Onze soepen zijn ook koud per liter en per halve liter verkrijgbaar
Tomatensoep en dagsoep
½ liter 5,50
1 liter 9
Erwtensoep
½ liter 6
1 liter 10
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