DINER AFHALEN
Voorgerechten
Carpaccio

per persoon 1 liter (4 pers)

€11,75

Kruidenroomsoep

€4,-

€12,-

€10,-

Tomatensoep met
balletjes

€4,-

€12,-

met oude kaas, salade en truffelmayonaise

Zalmcocktail
van verse zalm met cocktailsaus

Kipcocktail met kerriesaus
Tapas van diverse koude
voorgerechten (2 personen)
Maaltijdsalade carpaccio

€9,€19,50

Maaltijdsalades
€14,50

met oude kaas en truffeldressing

Maaltijdsalade diverse
vissoorten
Maaltijdsalade met kipkerrie
en fruit

De soepen dienen opgewarmd te
worden

€16,€14,-

Maaltijdsalade met
gerookte ham en paté
Maaltijdsalade met brie,
geitenkaas, honingdressing
en noten (v)

€14,50
€13,50

Voorgerechten, maaltijdsalades en soepen zijn inclusief brood en kruidenboter
Extra stokbrood en kruidenboter
€5,25

Hoofdgerechten
Runderstoofvlees

€17,50

met aardappelkroketjes, groenten en
salade

Angus biefstuk (200gram)

€22,50

medium gebakken biefstuk met
knoflook/sojasaus, frites, salade en
groenten

Schnitzel (200gram)

€16,50

met zigeunersaus, frites, groenten en
salade

Kipsaté

Gegrild mootje zalm

€21,-

Zalm, mosselen, koolvis, scampi
met kreeftensaus en pasta

Voor de kids
€6,50

met appelmoes en mayonaise

€8,€5,-

€18,50
€19,50

Pasta fruits de mere

met rozemarijn, knoflook, wortel en
aardappeltjes

Pasta bolognese
Pannenkoek

€16,50

Kibbeling

€19,25

met BBQ-saus, frites en salade

Frites met frikandel, kroket,
kipnuggets of kipschnitzel

€19,50

met bieslooksaus, salade en
aardappelrösti

met satésaus en krokante uitjes, frites en
salade

Irish lamb stew: traditionele
stoofschotel van lamsvlees

Varkenshaasje, gemarineerde kipspies,
botermalse spare-ribs, kipfilet cajun
300 gram vlees p.p.
met 3 sausjes, frites en salade

met remouladesaus, frites en salade

€16,50

Texas style BBQ ribs

Heerlijke grillschotel

Pasta met kaas, groenten,
kruidensaus (V)

€15,50

Kipgyros Speciaal

Bami

met gebakken uien,
paprika, tzatziki,
Griekse salade en frites

met saté, gebakken
ei en kroepoek

€16,-

€12,50

met stroop en poedersuiker

Desserts
Salted caramel cheesecake
Brownie carameltaart

€4,25
€4,25

IJsbeker van Otelli (2 pers.)

€16,50

Kinderijsje
Chocolademousse

gevuld met pecannoten en caramelsaus

Mini dessertbuffet (2 à 3
personen)

€6,40

Smaken: cookie dough of
yoghurt-amarenakersen

€2,50
€4,25

LUNCH AFHALEN
Panini's
Panini met ham en kaas

€3,50

Panini Hawaï

€4,-

Stokbroodjes
Stokbroodje
Stokbroodje
Stokbroodje
ham
Stokbroodje
Stokbroodje
salade
Stokbroodje
Stokbroodje

met brie
met kaas
met gekookte

€7,€5,50
€6,-

met eiersalade
met kipkerrie

€5,50
€7,-

met rosbief
met zalmsalade

€6,50
€10,50

Stokbroodje met
gerookte zalm
Stokbroodje met filet
Americain/Martino
Stokbroodje carpaccio
Stokbroodje gezond
Stokbroodje vegetarisch

€10,50
€7,50
€9,50
€7,50
€6,-

met salade, noten en kaas

Onze broodjes zijn open belegd en gegarneerd!

Extra's

Zachte broodjes
Zacht broodje met ham of
kaas
Zacht broodje met kroket,
frikandel of viandel

€2,75

Portie aardappelkroketjes €3,75
Portie frites
€2,50
Mayonaise, curry of ketchup
€0,50

€2,75

Borrelbox
Diverse lekkernijen met dips en
broodjes voor bij de borrel
(2 personen)

€16,-

Bestellen kan telefonisch via:
(0475) 49 12 66
Bestellen kan van woensdag t/m zondag
Lunchkaart tussen 11:00uur en 17:00uur
Dinerkaart tussen 12:00uur en 19:30uur

Heeft u wensen buiten de bestellijst
om? Alles is bespreekbaar.

Ben je 16 jaar of ouder en zoek je
een bijbaantje? Kom dan ons
team versterken!
Voor de weekenden en vakanties
zoeken wij m/v:
- Parttime medewerker bediening
- Parttime medewerker spoelkeuken
Interesse?
Mail naar info@debeukelaer.nl
of bel naar (0475) 49 12 66

Kerkstraat 2, Roggel

