
Ons afhaalmenu is te bestellen op de volgende dagen:  
Donderdag en vrijdag vanaf 14:00 tot 20:00 uur 
Zaterdag en zondag vanaf 11:00 tot 20:00 uur 
Bestellen kan via www.thijmseberg.nl scan de QR code en ga direct naar de website!  

Frituur 

Friet      € 2,00 
Friet met     € 2,50 
Friet speciaal     € 2,50 
Friet oorlog     € 3,00 
Friet groot     € 3,00 
Friet gezinszak (3 personen)   € 5,00 
Friet gezinszak (4 personen)   € 7,00 
Friet gezinszak met snacks (3 pers.)   € 10,50 
voor drie personen, keuze uit: vleeskroket, frikandel en kaassoufflé 

Friet gezinszak met snacks (4 pers.)   € 14,50 
voor vier personen, keuze uit: vleeskroket, frikandel en kaassoufflé 

 

Snacks 

Vleeskroket     € 2,00 
Kaaskroket (60 gram)    € 2,00 
Frikandel     € 1,75 
Frikandel speciaal    € 2,75 
Kaassoufflé     € 2,00 
Kipcorn      € 2,00 
Gehaktbal     € 2,50 
Bamiblok     € 2,00 
Kipnuggets     € 3,00 
Broodje     € 0,50 
 

Kindermenu 

Kinderbox (friet, pakje Wicky, snack & verrassing)  € 6,50 
keuze uit kroket, frikandel, kaassoufflé en kipnuggets 

Pizza Bambini     € 7,50 
tomatensaus, mozzarella en paprika 

Pasta Bolognese     € 6,00 
spaghetti, tomatensaus, gehaktballetjes, Parmezaanse kaas 

 

Extra’s 

Extra saus; mayonaise, curry, ketchup of mosterd € 0,50 
Extra appelmoes of pindasaus   € 1,00 
Beker saus     € 1,50 
 

Frisdranken (pet fles) 
Pepsi      € 2,75 
Pepsi MAX     € 2,75 
Sissi      € 2,75 
7UP      € 2,75 
Chaudfontaine Still & Sparkling   € 2,75 
Cassis      € 2,75 
Lipton Ice Tea     € 2,75 
Lipton Ice Tea Green    € 2,75 
Wicky appel (suikervrij)    € 1,00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgerechten 

Tomatensoep van pomodori, met brood & boter  € 6,50 
     normaal maaltijd 

Carpaccio    € 10,00 € 15,00 
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pittenmix, tomaat, kapper-appel en rucola 

Gerookte zalm    € 10,00 € 15,00 
huisgemaakte knoflooktoast, gerookte zalm en kruiden créme-fraiche en citroen 

Ceasar salade    € 10,00 € 14,50 
met *Beitelsche kip, ei, bacon, croutons, ansjovis en knoflookdressing 

Pompoensalade    € 10,00 € 14,50 
pompoen, oer-wortel en geitenkaas 

 

Plate met friet en mayonaise 

*Saté van Beitelsche kippendijen    € 14,00 
atjar, satésaus, cassave en seroendeng 

Truffel risotto truffel, Parmezaan en rucola   € 15,00 
*Spareribs van het Vallei varken   € 17,00 
heerlijk gemarineerd en supermals, met coleslaw 

*Runderhamburger van boerderij het Binnenveld € 17,50 
tomatenchutney, aurgurk, ui, cheddar en bacon 

 

Weekspecial 

Neem een kijkje op www.thijmseberg.nl /brasserie/afhaalmenu 
voor het actuele gerecht! 
 

Pizza’s 

Pizza Margherita     € 11,50 
tomatensaus, mozzarella en oregano 

Pizza Salami     € 12,00 
tomatensaus, mozzarella, salami en olijven 

Pizza Verdura     € 12,50 
tomatensaus, courgette, wortel, paprika, pesto, ricotta en mozzarella 

Pizza Merguez     € 12,50 
tomatensaus, merguez (kruidige varkensworst), ui, cremé fraiche, sriracha-mayo 

Pizza Quatro fromaggio    € 12,50 
tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, ricotta en Parmezaan 

Pizza Bambini     € 7,50 
tomatensaus, mozzarella en paprika 

 

Nagerechten 

Brownie pure chocolade met karamel   € 4,50 

 

Bier Alcoholische dranken tot 20:00 uur! 

Hertog Jan (blik)     € 2,50 
Heineken (blik)     € 2,50 
Ginette Blond organic (fles)    € 4,00 
Ginette White organic (fles)    € 4,00  
Corona (fles)     € 4,00 
Everzwijn triple van Heide brouwerij (fles)  € 4,50 
 

Flessen wijn (0.75 cl) Alcoholische dranken tot 20:00 uur! 

Misty cove Sauvignon    € 12,50 
Boomerang Bay Chardonnay    € 12,50 
Mad Rose Provence    € 15,00 
Errazuriz Estate Carmenere    € 12,50 
Errazuriz Estate Cabernet Sauvignon   € 12,50 
Mini Prosecco     € 5,00 
Mini Aperol Spritz     € 5,00 

Afhaalmenu 

*Wij werken samen met Boerenhart, een coöperatie van  
diverse producenten uit de Gelderse Vallei en de IJsselvallei. 
Boerenhart is de verbinding tussen boeren en lokale horeca. 
De boer een eerlijk prijs voor (h)eerlijke producten, de  
consument geniet van streekproducten. Eigenlijk net als het 
vroeger was. 

http://www.thijmseberg.nl/

