Afhaal Baguettes:
bruin of wit

- 30 cm met brood van bakkerij van Hulten.
Wij zijn met het eet- en borrelhuys helaas weer in een Lockdown beland. We
waren

van

plan

om

vanaf

1

november

hier

te

beginnen

met

goed

belegde

baguettes.
Maar.... vanaf 21 oktober kan je ze nu afhalen in de cafetaria.
De baguettes komen van bakkerij van Hulten en de tonijn- en gerookte kipsalade
& de rosbief carpaccio van Slagerij ketelaars.

Baguettes zijn af te halen tussen 12 uur en 19 uur op dinsdag t/m zondag
Telefonische bestellen is aan te raden, zodat u uw bestelling af kan halen in het
eet- en borrelhuys en u niet zo lang hoeft te wachten. Wij geven een tijd aan
wanneer u het op kan komen halen.
Voor bedrijven komen we boven de

€50.00

het gratis bezorgen van dinsdag t/m

zaterdag tussen 12 en 15 uur. Alleen in Moergestel. Bel of mail ons om te bestellen,
graag een uur voordat de bestelling geleverd moet zijn.
Uiteraard zijn ook onze wereldburgers van de bakplaat en de friet en snacks ook te
gewoon te bestellen.

Ook na de lockdown zijn de broodjes af te halen en ook te bestellen en op te eten
in het eet-en borrelhuys voor dezelfde prijs.

BAGUETTES
VAN BAKKERIJ VAN
HULTEN
BRUIN OF WIT
30 CM

Baquettes te bestellen en af te halen tussen 12:00 uur en 19:00 uur
Grote bestellingen (8 st. of meer) graag een uur van tevoren door
geven
KOUD
Gekookt eitje (2 stuks) met sla Jonge kaas met sla

V- € 4.50

-V- € 4.50

Oude kaas (old Amsterdam) met sla -

V- € 5.50

Gerookte beenham (van Slagerij Ketelaars) met sla Brie- sla- komkommer -

€ 5.50

V- € 5.50

Guacamole - sla - tomaat - ei -

V- € 5.50

Gezond: gerookte beenham- jonge kaas- sla-tomaat- komkommer - ei
Tonijnsalade van Slagerij Ketelaars met sla en rood uitje

€8.00

Gerookte kipsalade van Slagerij Ketelaars met sla - rood uitje
Filet Americian- sla- uitje

€ 7.00

€ 8.00

€ 5.00

Filet americain Martino - sla- uitje - augurk - ei - martinosaus

€ 6.00

Rosbief carpaccio (slagerij Ketelaars) - sla- truffelmayonaise - kappertjes zongedroogde tomaatjes - pijnboompitjes- parmezaanse kaas

€ 9.00

Gerookte zalm - sla- rode ui -mosterd/dilledressing - pijnboompitjes

€ 9.00

BAGUETTES - BRUIN OF
WIT
30 CM

Baguettes
zijn te
bestellen
en af te
halen
tussen 12 en
17 uur.

WARM
Mexicano

€ 4.50

Rundvlees kroket (2 stuks)

€ 5.00

V- (2 stuks) € 5.00

Groente Kroket -

Frikandel (2 stuks)

€ 5.00

Elite rundvleeskroketten (2 stuks)
Elite Goulashkroketten (2 stuks)
Garnalen kroketten (2 stuks)

€ 6.00

€ 6.00

€ 8.00

V - € 5.00

Omelet -

Omelet met spekjes

€ 6.00

V- € 7.00

Brie - honing of framboos balsamicodressing- walnoten -

V- € 7.50

Geitenkaas - honing of balsamicodressing - walnoten Pulled chicken met sla en saus naar keuze
Pulled pork met sla en saus naar keuze
Hete kip met sla en saus naar keuze

SAUSJES:
Mayonaise
Ketchup

€ 0.40

€ 0.40

€ 0.40
Mosterd € 0.40
Jamballasaus € 0.50
Coctailsaus € 0.50
Tacosaus € 0.50
Tartaarsaus € 0.50
Andalousesaus € 0.50
Martinosaus € 0.50
Curry

€ 8.00

€ 8.00

€ 8.00
EXTRA'S:

Truffelmayonaise

€ 0.60

Honing-mosterddressing
Mosterd-dille dressing
Zigeunersaus
Speciaal
Satésaus

€ 0.80

€ 0.80
€ 0.80

Gekookt ei

€ 0.60

€ 0.60

€ 1.00

€ 0.50
Spekjes € 0.50
Gebakken ui € 0.50
Plak kaas € 0.50
Plak oude kaas € 0.50
Walnoten € 0.50
Pijnboompitten € 0.50
Ui € 0.50
Rode ui €0.50
Spek

WERELDBURGERS

Onze wereldburgers zijn van puur rundsvlees. Een lekker broodje
hamburger met sla, tomaat, zoet/zure komkommer, gebakken ui en de
lekkerste wereldburgersauzen.

Ze zijn te bestellen in verschillende smaken:

Real burger: zonder poespas

€ 5.00

Big Americain: met cheddarcheese
Brazilian burger met bacon

€ 5.50

€ 6.00

Russian burger met gebakken ei

€ 6.00

Argentina burger 2 x 125 grams hamburgers op 1 broodje
Crispy chickenburger (krokante kipburger)

€ 7.00

€ 5.50

Portobello burger (gemaakt van kastanje champignons )

-V- € 5.00

