
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 personen) € 10,50
voor drie personen; keuze uit, vleeskroket, frikandel en kaassouffl  é
Friet gezinszak met snacks (4 personen) € 14,50
voor vier personen; keuze uit, vleeskroket, frikandel en kaassouffl  é

Snacks
Vleeskroket € 2,00
Kaaskroket (60gram) € 2,00
Frikandel € 1,75
Frikandel speciaal € 2,75
Kaassouffl  é € 2,00
Kipcorn € 2,00
Gehaktbal € 2,50
Bamiblok € 2,00
Kipnuggets € 3,00
Los broodje € 0,50

Kindermenu
Friet, snack naar keuze & pakje Wicky € 5,00
keuze uit kroket, frikandel, kaassouffl  é en kipnuggets

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

Salade, met focaccia
Maaltijd salade Caesar € 12,50
met *Beitelsche kip, ei, bacon, croutons, ansjovis en knofl ookdressing

Plate met friet en mayonaise
Saté* van Beitelsche kippen dijen € 14,00
atjar, satésaus, cassave en seroendeng
Spareribs* van het Vallei varken € 17,00
heerlijk gemarineerd en supermals, met coleslaw

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, crème fraîche sriracha-mayo
Pizza Quatro fromaggio € 12,50
tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, ricotta  en parmezaan
Pizza Bambini € 7,50
tomatensaus, mozzarella en paprika

Frisdranken (pet fl es)
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

Bier (blik)
Hertog Jan € 2,50
Heineken 0% € 2,50

*wij werken samen met Boerenhart, een coöperatie van divers producenten uit de Gelderse en IJsel Vallei

Afh aalmenu
Ons afhaalmenu is te bestellen op donderdag en vrijdag vanaf 16.00 tot 20.00 uur.
Op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur tot 20.00 uur.
Bestellen kan via whatsapp naar het volgende nummer 06-42001135 of kom gezellig even langs in onze brasserie.
Voor info en reserveringen 0317 613179

06-42001135


