Afhaalkaart voor:

Deze bestellijst is voor: Zaterdag en zondag
U kunt nu al bestelling doorgeven voor deze geplande dagen.
En tot 17.30 u voor de dag zelf.
Afhalen zaterdag en zondag vanaf 17 – 19 u
Als u belt 0031(0)475-402635 of appt (0031(0)615243284, geven wij in
overleg met u de afhaaltijd aan.
EXTRA TO GO!
Wandelroute bv 6.4 km € gratis
Honden snoepjes – Paarden snoepjes € gratis
Diverse drankjes To Go zoals: Koffie of thee, frisdrank, radler, glühwein,
schrobbeler-espresso

Afwijkende tijden komen op onze website te staan
www.hetberghoes.nl ons nieuw mailadres is: gasterij.berghoes@ziggo.nl

Heeft u last van een voedselallergie dan zullen wij ons best doen om te kijken naar andere mogelijkheden.
Geef dit wel even duidelijk van tevoren aan, dan zullen onze chefs hier extra rekening mee houden. Wij gaan
zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie – voedselintolerantie, echter kruisbesmetting van onze allergenen
is in onze keuken niet 100% uit te sluiten.

Voorgerechten:
Scampi’s in “bourgondische saus”met brood. 6 stuks met brood
€ 9.95
Carpaccio:”du chef”: van ossenhaas met truffel crème, Parmezaan, pijnboompitten
en toefje salade met brood
€ 10.95
Carprese: Buffelmozzarella met tomaat en pesto, met brood
V
€ 9.95
Portie uienringen: 8 stuks met sausje ernaast
V
€ 4.95
Portie calamaris: 8 stuks met knoflook- en chilisaus ernaast
€ 7.50
Aspergesoep, met brood
€ 6.50
Tomatenroomsoep, met brood
€ 5.50
Maaltijdsalade met stokbrood:
Berghoes: salade, geitenkaas, honing, spekjes afgeblust met
frambozenvinaigrette
Vega: salade, advocado, mais, feta en tomaat V
Tonijn: gemengde salade, tonijnsalade, olijven en walnoten
Hoofdgerechten:
Spare-ribs: sticky fingers met sausjes, salade en frietjes
Vega pasta pesto: met gegrilde groenten, Parmezaan en pijnboompitjes
Buritto kip: met champignons, ui, paprika en kaas overbakken
Cheeseburger: met broodje burger van de grill 200gr, bacon,
uienringen, cheddar, frietjes
Vegaburger: met broodje, burger met uienringen, tzatziki, feta,
courgette , frietjes V
Saté spies: van varkenshaas, pindasaus, kroepoek, gebakken
uitjes, frietjes en garni
Pasta kip: Pesto, Parmezaan en Pijnboompitjes, de 3 P’s

€ 14.95
€ 13.95
€ 13.95

€ 17.50
V € 14.95
€ 13.95
€ 14.95
€ 14.95
€ 16.95
€ 14.95

1 Frikadel of 1 kroket met frietjes, salade, mayonaise
kinderbord € 5.95
2 Frikandellen of 2 kroketten met frietjes en salade, mayonaise kinderbord € 7.95
Nagerecht:
Christoffel ijstaartje met slagroom
Brusselse wafel met aardbeien en slagroom

€ 5.50
€ 5.50

Afwijkende tijden komen op onze website te staan
www.hetberghoes.nl ons nieuw mailadres is: gasterij.berghoes@ziggo.nl

