MENUK AART
R es er v ee r O n li n

e:

P roef l ok a a l
R e s tau r a n t
ron dl e iding
reserveeroudezijds@

deprael.nl

BORRELHAPJES
Bitterballen

€6,00

Chickenwings

€6,00

Vegetarische bitterballen

€7,00

Bierworst

€6,50

Kaassoufflés

€5,50

Tonijnsalade

€6,25

Mini frikandellen

€5,50

Praelplankje

€17,00

Gehaktballetjes

€6,75

Nacho’s

Oude kaas

€5,50

Gemaakt met ons bier met mosterd, 7 stuks

Van GRO met mosterd, 7 stuks

Met mayo, 7 stuks

Met mayo, 7 stuks

In een kruidige tomatensaus met brood, 6 stuks

Met mosterd en zuur

Gemarineerd in ons bier, 6 stuks

Van Olijck met onze RIS, zuur en mosterd

Met brood

Mix van de bovenstaande hapjes

€7,50

Uit de oven met een tomatensalsa, cheddar en crème
fraîche

Streetfood
Chili dog			

€8,75

Pork belly				

€8,00

Pulled chicken			

€8,00

Hotdog van Brandt&Levie met chili con carne saus,
cheddar, gebakken uitjes en mosterd

Op een stoombroodje, hoisin saus, bosui, sriracha
saus en zoet-zure komkommer, 2 stuks

Op een stoombroodje, BBQ saus en rucola, 2 stuks

HOOFDGERECHTEN
Angusburger 			

€15,00

Mosselen

€16,50

Ribeye

€18,00

Salade spinazie

€12,50

Gegrilde groenten wrap

€13,00

Kipspies				

€14,75

P RAEL P ROOST &
EET SM A K ELIJ K !

Op een meergranen brioche bolletje met tomaat, ui,
kaas, friet en salade

Gekookt in ons bier met groenten, friet of brood

Met friet en salade

Be z oe k oo k ons
p r o e fl o k a a l in
de hou t h av ens!

Blauwe kaas, bosui, cherry tomaten, geroosterde
paprika, noten en balsamico dressing

Spelt wrap met venkel, paprika en courgette, rucola,
feta en een sinaasappel-yoghurtdip

Gemarineerd met tomatensalsa, friet en salade

Toetjes met ons bier
Kokos-Citrus taartje			

Huisgemaakt met onze Weizen, met een bolletje
kokos ijs

Chocolade- 5 Spices taartje

€6,00

€6,25

Huisgemaakt met onze Barleywine, met een bolletje
sinaasappelroom ijs		

De Prael Oudezijds
Oudezijds Armsteeg 26 • 1012 GP Amsterdam
T 020 408 44 69 • reserveeroudezijds@deprael.nl

De locatie aan de Nieuwe Hemweg 2 ligt in de
Spaarndammerbuurt bij de Houthavens, een gebied
dat volop in ontwikkeling is. Hier kun je drinken en
tafelen op een riant terras op het zuiden met uitzicht
op het groen.
De Prael Houthavens
Nieuwe Hemweg 2 • 1013 BG Amsterdam
T 020 408 44 69 • r eserveerhouthavens@deprael.nl

