We willen toch graag nog voor u blijven koken, al is
het in een andere setting.
U kunt eten bij ons afhalen!
Zo is er voor ieder wat wils.
Deze bestellijst is voor :

Vrijdag, zaterdag en zondag
U kunt nu al bestelling doorgeven voor deze
geplande dagen.
En tot 18 u voor de dag zelf.
Afhalen vrijdag en zaterdag tussen 17 – 19 u
Afhalen zondag vanaf 12 – 19 u
Als u belt 0031(0)475-402635 of appt
(0031(0)615243284, geven wij in overleg met
u de afhaaltijd aan.
VOOR OP ZONDAG, EXTRA ’S
VANAF 12.00 u TO GO!
Wandelroute bv 6.4 km € gratis
Honden snoepjes – Paarden snoepjes € gratis
Koffie of thee € 2.Stukje vlaai € 2.50 met slagroom € 3.Goulashsoep € 6.50 (kan ook koud meegenomen worden, thuis opwarmen)
Tomatenroomsoep € 5.25 vega(kan ook koud meegenomen worden, thuis
opwarmen)
Hawaii: met ananas, ham overbakken met kaas (kan ook Vega)

€ 6.95

Gezond: belegd met heel veel gezonds, ham en kaas (kan ook Vega)

€ 6.95

Farmer: met ham, spek, ui, champignons, paprika overbakken met kaas € 7.95
Heeft u nog vragen? Laat het ons weten.
We staan voor u klaar.
Ingrid, Jan en hun Superteam

Afwijkende tijden komen altijd op onze website te staan. www.hetberghoes.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. De bereiding
kan daardoor iets langer duren.
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie – voedselintolerantie, echter kruisbesmetting van onze
allergenen is in onze keuken niet 100% uit te sluiten.

Voorgerechtjes:
Carpaccio “du chef”: van ossenhaas met truffel crème, Parmezaan, pijnboompitten en
toefje salade
€ 10.95
Scampi’s: 6 stuks gedoopt in Bourgondische saus stokbrood/kruidenboter

€ 9.95

Calamaris: 8 stuks met 2 sauzen

€ 7.50

Uienringen: met 2 sausjes

€ 4.95

Maaltijdsalade met stokbrood:
Salade ’t Berghoes: Gemengde salade met gebakken spekjes, geitenkaas,
walnoten, honing en frambozenvinaigrette (evt. Vega met champignons i.p.v.) € 14.95
Salade Vega: Gemengde salade met brie en champignons en walnoten
€ 12.50

Hoofdgerechten: keuze friet of aardappelkroketjes
Vegaburger: met uienringen, tzatziki, saladegarnering, frietjes en mayonaise € 13.95
Cheese hamburger: bacon en 3 uienringen, frietjes, mayo
€ 13.95
Buritto: wrap gevuld met kip, champignons, ui, paprika met kaas overbakken € 14.95
Pannetje van het huis: maar nu even niet in t pannetje – gemarineerde stukjes
varkenshaas met ratatouille van groenten in pittige saus en mozzarella
€ 18.95
Saté spies: van varkenshaas met pindasaus, gebakken uitjes, kroepoek, salade € 16.50
Spareribs: Sticky fingers, knoflook en chilisausje, salade
€ 17.50
Schnitzel: ’t Berghoes met ham,spek, ui, champignons, paprika
en boven op spiegelei
€ 18.95
Schnitzel: met zigeunersaus of champignonroomsaus
€ 15.95
1 Frikadel of 1 kroket met frietjes, salade, mayonaise
kinderbord
2 frikandellen of 2 kroketten met frietjes en salade, mayonaise kinderbord

€ 5.95
€ 7.95

Nagerechten:
Chocoladetaart met slagroom
Wafel met warme kersen en slagroom

€ 5.50
€ 5.50
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