TO-GO

SOEPEN
Tom Kha Kai

€5,00

Courgette soep

€5,00

Oosterse kippensoep met een vleugje kokos
Soep van gele courgette met gerookte zalm

SALADES
Pasta Salade Rosbief

€12,50

Salade Gerookte Makreel Nicoise

€12,50

Krokante geitenkaas salade

€12,50

Pasta, carpaccio van rosbief, asperge, champignon,
bosui, bladspinazie en truffelmayonaise

Gerookte Makreel, boontjes, tomaat, olijven, gekookt
ei, kappertjesdressing, slamelange en krieltjes
Krokante geitenkaas, hummus van rode biet, rucola,
stoofpeer, walnoten en honingdressing

POKÉ BOWLS
Zalm

€12,50

Kip

€12,50

Jack-fruit

€12,50

Sushi rijst, gerookte zalm, avocadocrème,
gemarineerde groenten en wasabimayonaise

Sushi rijst, gebakken kip, pinda spread, gemarineerde
groenten en chilimayonaise
Sushi rijst, gemarineerd jackfruit, avocadocrème en
gemarineerde groenten

EXTRA’S
Portie frites

€2,50

Portie frites belegd

€3,50

Couscous salade
Rode kool salade
Atjar salade

€2,00
€2,00
€2,00

Met mayonaise

Keuze uit:
• Chilimayonaise & tomatensalsa
• Truffelmayonaise, campignon & bosui
• Pestomayonaise, zongedroogde tomaat & kaas
• BBQ-saus & gekarameliseerde ui.

Bestellen kan op woensdag t/m
zondag van 16:00 - 20:00 uur
via www.thuisbezorgd.nl of bel
0495 - 74 00 00

TO-GO

HOOFDGERECHTEN
Pulled Chicken Burger

€ 12,95

Spare-ribs

€ 12,95

Pulled Pork Schotel

€ 12,95

American Beef Burger

€ 12,95

Kipsaté

€ 12,95

Bospaddenstoelen Risotto

€ 12,95

Gamba Burger

€ 12,95

Vegan Burger

€ 12,95

Pompoen Falafel

€ 12,95

Kipburger, pulled chicken, BBQ-saus, salade en frites
met pulled chicken en bbq-saus

Smokey ribs met knoflooksaus, chilimayonaise, frites
en salade
Pita met pulled pork kroketjes, rode kool salade,
frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

Hamburger, bacon, cheddarkaas, salade, frites met
American burger saus

Saté van kippendij, atjar salade, pindasaus en keuze
uit nasi of frites
Risotto, gemengde bospaddenstoelen, rucola,
Parmezaan en een vleugje truffel

Gamba burger, currymayonaise, tomatensalsa, salade,
frites met currymayonaise en rode ui
Vegan hamburger, BBQ-saus, gekarameliseerde ui,
salade en frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

Pita met pompoen falafel, couscous salade, frites met
chilimayonaise en tomatensalsa

Fish & Chips

€12,95

Kibbeling van zalm en frites met remouladesaus

KINDERMENU
Frietjes met bitterballen

€5,00

Frietjes met frikandel

€5,00

Kleine bloemkool pizza

€5,00

Pasta

€5,00

Met mayonaise en appelmoes
Met mayonaise en appelmoes
Margherita

Met tomatensaus en gehaktballetjes

Bestellen kan op woensdag t/m
zondag van 16:00 - 20:00 uur
via www.thuisbezorgd.nl of bel
0495 - 74 00 00

