Graag bij de kassa bestellen

KOFFIE

GEZET VAN VERS
GEBRANDE
KOFFIE BONEN

Cappuccino

3,00

Espresso

2,50

Latte Macchiato

3,50

Koffie
Thee

2,50
2,50

Douwe Egberts dark roasted

FRISDRANKEN (FLESJES 0,25CL)
Coca cola

Tonic

Fanta orange

Chocomel

Sprite

Appelsap

Fanta cassis
Chaud fontaine blauw
Chaud fontaine blauw
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Bitter lemmon
Fristi

2,65

BIER EN WIJN
Hertog jan

3,25

Leffe blond

4,75

Leffe bruin

4,75

Leffe tripple

4,75

Flesje witte wijn

5,50

Flesje rode wijn

5,50

Radles 0,0

3,50

Radler 2.0

3,50

Bakjes en puntzakken worden niet gebracht aan tafel

BELGISCHE VERSE FRITTEN

Vers
van de
boer en
zijn
eigen
akker

Emmertje friet (bord)
Emmertje friet met salade (bord)

3,50
5,75

SNACKS

Friet stoofvlees groot (bakje)

6,95

Bord friet stoverij met salade

12,50

klein

15,00

Groot XXL + 1,50

FINGERFOOD
FINGER FOOD MIX

2,50
2,75
3,50

Tip ! Friet asian speciaal (Samurai, chilliesaus en uitjes)
v.a. 3,50

5,50

4 ONIUN RINGS, 4 MINI LOEMPIA, 4
GARNALEN IN TEMPURA

Kleine verse fritten
Groot verse fritten

Friet stoofvlees middel (bakje)

DELICIOUS MIX

2,50

Normale verse fritten

VERSE FRITTEN MET STOVERIJ

Bord friet stoverij met salade

Puntzak verse fritten v.a

7,95

5 GARNALEN IN TEMPURA EN 5 MINI
LOEMPIA'S MET CHIILSAUS

7,95

FRIED ONION RINGS
MINI LOEMPIA'S 8
MINI LOEMPIA'S 12
GARNALEN IN TEMPURA 6
CHICKEN WINGS V.A.
5 MOZZERELLA STICKS
5 CALAMARES MET TARTAAR SAUS

3,95
4,95
6,95
6,95
3,75
3,75
3,95
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NASISCHIJF PITTIG
(OOK VEGETARISCH)
SOUFLESSE (DE ENIGE ECHTE)
SOUFLESSE TOMAAT MOZZARELLA
SOUFLESSE HAM KAAS
SOUFLESSE PITTIG
GEHAKTSTAAF PREMIUM
MEXICANO PREMIUM
BERENKLAUW
GEHAKTBAL
KIPCORN (PLOFKIPVRIJ PREMIUM)
VIANDEL PREMIUM
BOURGONDIËR KROKET
FRIKANDEL
KALFS KROKET
SATÉKROKET
GOULASH KROKET
KAAS KROKET
GROENTE KROKET
BAMIHAP ZOET OF PITTIG
BITTERBALLEN (8)
12, 20, 30 OF 40 STUKS
NUGGETS V.A. 6 STUKS
KIPVINGERS V.A. 5 STUKS
SITO STICK
LOEMPIA
CHICKEN WINGS V.A. 3 STUKS
CHICKEN FILET STRIPSV.A. 3
5 MOZZERELLA STICKS

BELGISCHE
SAUZEN
Andalouse
Belgische mayo
Samourai saus
Tartaar saus
Piccalilly

2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,95
3,25
3,25
2,55
2,55
2,65
2,15
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
3,75
3,75
3,25
3,25

3,95
3,75
3,85
3,75

SPECIALITEITEN
SPARE RIB MENU NORMAAL 18,95
Spare rib menu met 650 gram ribben.Zo
mals dat ze zo van het bot afvallen.
Compleet met verse fritten en frisse
salade.
Spare rib menu groot
24,95
Spare rib menu met 1000 gram ribben.Zo
mals dat ze zo van het bot afvallen.
Compleet met verse fritten en frisse
salade.

Brabantse Stoverij
Brabantse stoverij met piccalilly en
mayonaise compleet met frisse salade

kl. 12,50
Gr. 15,00
BRABANTSE STOVERIJ
Langzaam gegaard onder druk in onze grote
kookketel. 100% Hollandse rundvlees en al
ruim 45 jaar een familierecept. Compleet
met frisse salade

Stoverij royaal
Onze Brabantse stoverij met gebakken
champignons. Het is om je vingers erbij op
te eten.Compleet met verse fritten en salade
BRABANTSE KIPSATE

Spare rib & Sate
18,95
Spare rib menu normaal
Halve Spare Rib en 2 stokjes huisgemaakte
kipsate. Uiteraard met verse fritten en
salade.

16,50

16,50

14,50

Huysgemaakt en botermals door
bereiding van stoom en hete lucht.
Compleet met verse fritten en salade
Extra stokje saté + 1,50

HETE KIP MENU

15,50

MIXX GRILL
18,95
Halve rib, stoverij en kipsaté. Compleet met
verse fritten en salade

Heerlijk malse kip in een licht pittige saus
met gebakken ui en verse pepertjes.
Compleet met verse fritten en salade

Stoverij&Ribs
18,95
Halve rib met een pannetje Brabantse
stoverij

KEBAB MENU
Kip kebab met knoflooksaus, verse fritten
en salade.

15,00

Klein 12,50
Groot
KAPSALON
Heerlijke kebab oversmolten met kaas
samen met sla, tomaat en komkommer en
knoflooksaus

15,50

Tempura island menu
6 Garnalen in tempura met chiliesaus, verse
fritten en salade

12,50

Kip oriental
Malse stukjes gemarineerde kipdij met saté
saus, sesampitjes, verse fritten en salade

14,50

Kip truffel royaal
Malse stukjes kip met truffel mayo, bacon,
Parmezaanse kaas, verse fritten en salade

15,50

LOEMPIA SPECIAAL MENU
Loempia met ham, spiegel ei, kroepoek en
satésaus met verse fritten en frisse salade

12,50

Schnitzel met roomsaus

16,95

Lady rib
13,95
Halve rib met verse fritten en salade

Lekkerste van Brabant

Graag bij de kassa bestellen

Heerlijke slagers kwaliteit schnitzel met
champignon roomsaus of pepersaus.
Compleet met verse fritten en salade

GETOPTE
BRABANTSE
FRITTE

De Getopte fritte komen op een
bordje met standaard sla tomaat
komkommer en lente ui. Alles
getopt bovenop de fritten

10,-

Cheff's truffel&beef special
150 gram stukjes beef-burger met truffelmayo
parmezaanse kaas en bacon

Tempura island
5 Garnalen in tempura met
chilliesaus (met of zonder pepertjes)
The last Samurai
Verse fritten getopt met stukjes
crunchy chicken, samurai saus en verse
pepertjes
Belze stoverij
Verse fritten getopt met stoofvlees,
mayonaise en piccalilly en lente ui

10 PIEK MENU'S

Menu geserveerd op een bord met verse
friet an aparte salade

Beenham&honing mosterd

Bourgondische kroketten menu

Verse fritten getopt gebakken

2 heerlijke bourgondische kroketten
met verse fritten en salade

dun gesneden beenham van de
plaat, met honing mosterd
dressing.

Hete kip
Verse fritten getopt met onze
bekende hete kip gebakken ui,
paprika en bos ui
Kip truffel
Verse fritten getopt met onze
bekende stukjes kip, truffel
mayonaise, parmezaanse kaas
Kip Oriental
Verse fritten getopt met onze
bekende stukjes kip, satésaus,
sesam pitjes en lente ui

Double Dutch menu
Bourgondische kroket en
frikandel speciaal met verse fritten
en salade

Double cheese menu
Kaasoufle en kaaskroket met verse
fritten en salade

Crunchy kipfilet menu
1Gemarineerde kipfilets 150 gram
met roomsaus geserveerd verse
friet en salade

Oosterse mix menu
3 mini loempia's, 2 garnalen in
tempura, gefrituurde 3 ui
ringen en chilisaus. Compleet
met verse fritten en salade

BURGERS
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't Beest van Brabant

7,95
D'N BRABANDER
100% rundvlees burger op een ambachtelijke
burger bol met sla, komkommer, tomaat en
rode ui. De burger is afgetopt met een
heerlijk tomaten-relish van heinz.
CHEESBURGER
8,50

SATÉ BURGER

8,95

Burger met satésaus en gefruite uitjes
9,95
KIPPIGE BURGER
Beestachtig grote kipburger met frisse
tartaarsaus op een ambachtelijke burger
bol. De burger is aangekleed met sla,
tomaat, komkommer en rode ui.

BERTUS D'N STIER

9,95

100% rundvlees burger met bacon, kaas en
bbq saus op een ambachtelijke burger bol.
De burger is aangekleed met sla, tomaat,
komkommer en rode ui.

NO (CHICKEN) BURGER

9,95

Een lekkere krokante burger met de smaak
van kip. Tijdens het blind proeven was geen
onderscheid te maken met echte kip. Het is
dus een kiploze ontzettend lekkere
kipburger.
Aangekleed met chedar kaas en
truffelmayonaise

D'N BURGERMEESTER 9,95
100% rundvlees burger met beenham, kaas,
gebakken ei en een frisse saus met een bite
op een ambachtelijke burger bol. De burger
is aangekleed met sla, tomaat, komkommer
en rode ui.
TRUFFELBURGER

9,95
100% rundvlees burger op een ambachtelijke
burger bol met sla, komkommer, tomaat en
rode ui. De burger is afgetopt met
truffelmayonaise en oude kaas

13,95
TRUFFELKONING
Dubbele 100% rundvlees burger op een
Een lekkere pittige burger van
ambachtelijke burger bol met sla, tomaat,
groenten gehakt met tomaten-relish van
komkommer en rode ui. De burger is
Heinz. Een echte aanrader ! Tip extra lekker
afgetopt met oude kaas, bacon en
met cheddar kaas.
truffelmayonaise.
'T BEEST VAN BRABANT
13,95
Dubbele 100% rundvlees burger op een
ambachtelijke burger bol met sla,
komkommer en tomaat De burger is
Maak van je favoriete burger een menu.
5,75 afgetopt met dubbel kaas, bacon, gebakken
Compleet met rijke salade en verse frietes.
ui, spiegel-ei en bbq saus van Heinz.
De meerprijs van een menu is:

VELDBURGER MENU

9,95

BURGERS MENU

*Besteld u enkel frietjes bij uw burger komt deze in een
emmertje
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MAALTIJD SALADES

SALADE
EXPRESS

SALADE WARME KIP
Een salade bestaande uit een luxe en frisse
slamix. Tomaat, komkommer, rode ui,
paprika, bieslook en stukjes malse kip
bereid in een heerlijk saus. Samen met de
overheerlijke dressing is deze salade al
jaren een topper. Inclusief stokbrood met
kruidenboter.

15,00

SALADE NATUUR
Een salade bestaande uit een luxe en frisse
slamix. Tomaat, komkommer, rode ui,
paprika, bieslook. Inclusief stokbrood met
kruidenboter.

13,00

15,00
SALADE CHICKEN BLACK TRUFFEL
Een salade bestaande uit een luxe en frisse
slamix. Tomaat, komkommer, rode ui,
paprika, bieslook en stukjes malse kip. Door
de salade heen zit een heerlijke
truffelmayonaise, oude kaas en
zonnebloempitten. Zon gedroogde
tomaatjes maken de salade helemaal
af.Inclusief stokbrood met kruidenboter.

AANRADER
SALADE GARNALEN TEMPURA

15,00

Een salade bestaande uit een luxe en frisse
slamix. Tomaat, komkommer, rode ui,
paprika en, bieslook. 6 garnalen in tempura
met een mix van balsamico vinaigrette en
een vleugje chilliesaus maakt dit een super
salade. Inclusief stokbrood met
kruidenboter.

salade carpaccio
Een salade bestaande uit een luxe en frisse
slamix. Tomaat, komkommer, rode ui,
paprika, bieslook. De salade is rijkelijk
belegd metrunder carpaccio en samen met
oude kaas, truffelmayonaise en zonnebloempitjes is dit een heerlijke zomerse salade.
Inclusief stokbrood met kruidenboter.

Friet i.p.v stokbrood
1,50

16,00
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KIDS
RULE !
POWER TO THE KIDS

MAAK JE EIGEN KIDS BOX
Kies helemaal zelf wat je hebben wil. Wil je
alleen een snack of die samen met frietjes ?
Of heb je liever een tosti of poffertjes ?
De box zit standaard gevuld met caprisun en
een verrassing

3,50

WAT WIL JE IN DE BOX
Frietjes
Poffertjes 6
Poffertjes 12
Frikandel

2,75
1,25

Kroketje

1,50

Mexicano

1,75

Viandel

1,50

Kipcorn

1,35
1,25

Kinder tosti

Kipnugget 4
kipnuggets 6
kipfingers 4
Bitterballen 4
WAT WIL JE ERBIJ DRINKEN?
Caprisun
Fristi
Chocomel
Fanta
cola
cassis

kinderen
zijn hier de
baas :-)
EET ALLEEN WAT JE LEKKER
VIND !

1,75
2,00
3,75

Sprite
Ice tea
Ice tea green
Cola zero

1,75
1,75
1,50

Gratis
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Water

1,50

WAT WIL JE EEN SAUSJE BIJ ?
Ketchup, mayo, curry

0,75

Appelmoes

1,25

WIL JE ER EEN IJSJE BIJ ?
Softijsjes met dip
1 bolletje schep ijs

1,50
1,50

SALADE NATUREL

VEGA
EXPRESS

Een salade bestaande uit een luxe en frisse slamix.
Tomaat, komkommer, rode ui, kool, paprika, bieslook
, honing mosterd dressing en stokbrood met kruiden
boter

VEGA SNACKS

MET DE HARK GEVANGEN

LOEMPIA VEGA
KAASKROKET
GROENTEKROKET

3,75
2,55
2,55

VELDBURGER (GROENTE BURGER)
BAMI HAP
NASI SCHIJF
MINI LOEMPIA'S
KAASSOUFLE
KAASSOUFLE PITTIG
KAASSOUFLE TOMAAT MOZZERELLA

7,95
2,55
2,55
4,95
2,55
2,55
2,55

FINGERFOOD

VEGA KIPBURGER
No chicken burger

8,95

Vegetarische kipburger met huisgemaakte
truffelmayonaise en rode ui. Deze waanzinnig
lekkere (no) chicken burger is er voor iedereen
of je vegetarisch wil eten of gewoon een lekkere
burger zonder vlees.

BURGER MENU

Maak van je favoriete burger een menu.
Compleet met rijke salade en verse frietes.
De meerprijs van een menu is:

13,00

5,75

FRIED ONION RINGS
MINI LOEMPIA'S 8
MINI LOEMPIA'S 12

VELDBURGER

3,95
4,95
6,95

9,95

Een lekkere pittige burger van
groenten gehakt met tomaten-relish van
Heinz. Een echte aanrader ! Tip extra lekker
met cheddar kaas.
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LUNCH
TIME

LUNCH SPECIALITEITEN

r
e
h
t
oge

t

BRABANTS STOKBROOD
GROTE VERS GEBAKKEN BAGUETTES
BLT BLACK TRUFFEL

6,95

Bacon lettuce and tomato. Hét Amerikaanse
stokbrood. We maken hem extra lekker met
een gebakken spiegel-ei. Afgemaakt met
huysgemaakte truffel mayo
6,95
KIP TRUFFEL
Heerlijke stukjes kip op de plaat gebakken
met gebakken ui, bacon en Huys gemaakte
truffel mayo
6,95
HETE KIP
Heerlijk malse kip in een licht pittige saus
met gebakken ui en verse pepertjes.
6,50
GEZOND
Ham, kaas en vers gesneden rauwkost
WARME BEENHAM
Op de plaat gebakken beenham met honing
mosterd
7,95
RUNDER CARPACCIO

TOSTIE'S
Ham

4,25

Kaas

4,25

Ham, kaas

4,75

Ham, kaas ui

4,75

BROOD OP DE PLANK

7,50
2 bourgondische kroketten op brood
8,95
Gehaktbal op brood met saté saus
8,95
Brabantse lunch
Vloerbrood
belegd
met
bourgondische
kroket, ham, kaas en een spiegel ei
Stoverij met stokbrood
8,95
Sate met stokbrood, kruidenboter
9,95
en salade

UITSMIJTERS
EETHUYS

8,50

Gebakken beenham, gesmolten
kaas en gebakken champignons
ALPHEN

8,95

Ham, kaas en spek
BRABANDER

7,50

Ham en kaas
BOEREN UITSMIJTER

9,50

Stevige ham/kaas uitsmijter met
gebakken champignon, ui, tomaat, paprika,
rode ui en spek
CARPACCIO UITSMIJTER
Runder carpaccio met Parmezaanse kaas,
zon gedroogde tomaatjes en
zonnebloempitten

10,95

