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BORRELHAPJES
bitterballen

7 Stuks met mosterd

€6,00

LEVERworst			

Zuur van Kesbeke en mosterd

€5,50

Vegetarische Bitterballen van GRO €6,50

Mandje brood van MAMA		 €6,50

mini kaassoufflés		

€5,50

Nacho’s uit de oven			 €7,50

Mini frikadelletjes

€5,50

PRAELPLANK		

7 Stuks met kappertjes saus

7 Stuks met mosterd

7 Stuks met mayo

Bittercombi			

€12,75

Dippen in onze huisgemaakte kruidenboter

Tomaat-paprika salsa, cheddar en zure room

Bitterballen, kaassouffles en frikadellen, elk 5 stuks
met mayo en mosterd

Oude kaas 			
Met mosterd

€5,50

€17,00

Oude kaas, leverworst, pepersalami Brandt&Levie,
olijven, hummus, kruidenboter, tonijnsalade, zuur van
Kesbeke, mosterd en brood

Een allergie of dieet? Vraag ons personeel naar
meer informatie over onze kaart
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tosti’s

UITSMIJTER (3 EIEREN)
Bruin brood of Campagne witbrood van MAMA

Campagne witbrood van MAMA

Kaas/Oregano		
Beenham/Kaas
kipfilet/Kaas			
Geitenkaas/Tijm
Pepersalami van Brandt&Levie/Kaas

€4,75
€5,75
€5,75
€5,75
€5,75

Kaas
ham
Pepersalami van Brandt&Levie		
Bacon

€5,50
€6,25
€6,75
€6,00

Warme gerechten

Broodjes

PRAELBURGER			

Bruin brood of Campagne witbrood van MAMA

Bal 				

€6,50

beenham

€6,00

Huisgemaakte bal

		

Warme beenham met mosterd

€14,50

Angusburger op een bruine bol met tomaat, kaas,
augurk en hamburgersaus, friet en salade

Vegetarische hamburger van GRO €15,50
Duurzame vegetarische hamburger gemaakt van
h(eerlijke) oesterzwammen met friet en salade

Mosselen			

€16,50

Quiche			

€12,50

Huisgemaakte Hummus

€6,00

Oude Kaas

€5,50

Tonijnsalade

€6,50

Ribeye			

€16,50

brood met kroketten

€6,50

Kipsate			

€14,50

Met gegrilde groenten

Met mosterd

Huisgemaakt met appel, paprika en augurk

2 kroketten met mosterd

Pan gekookte mosselen in ons bier met friet of brood

Gebakken pompoen, paprika, ui, spinazie, gegratineerd
met geitenkaas en geserveerd met salade

Met aardappeltjes uit de oven en salade

Gemarineerde kipfilet, satesaus, atjar, friet en salade

SALADES

Voor de kinderen
Gebakken eitje op brood		 €3,00

Geserveerd met brood

Warme Geitenkaas		

€11,00

Met topping naar keuze

Geroosterde paprika, bosui, noten, wilde spinazie en
balsamico dressing

Mini kipsate

€7,50

Gerookte kip		

kroket

€5,50

Tosti ham/kaas
Tosti kipfilet/kaas
Tosti kaas

€3,00
€3,00
€2,50

€11,00

Baby Romain, bacon, cherrytomaatjes, croutons,
rode ui, Parmezaanse kaas en yoghurt dressing

P RAEL P ROO ST &
EET SMAKELIJK !

Met frietjes en rauwkost

Met frietjes en sla
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