de Blaauwe eetkaart
Hapjes

Flammkuchen

Noten- en pindamix*
Nachos met salsadip en bieslooksaus*
Kalamata olijven***
Groentesticks met hummusdip***
Gepasteuriseerde boerderijkaas en oude kaas met Tieptopmosterd*
Mixplankje met boerderijkaas, oude kaas, olijven
en Nimweegse varkensworst met Tieptopmosterd
Drie kazenplankje met Tieptopmosterd en vijgenchutney*
Nimweegse varkensworst met Tieptopmosterd
Huisgemaakte zoute karamel met pinda’s en pure chocolade***
Warme Indonesische rundergehaktballetjes**

Warme hapjes

1,60
3,60
3,80
3,90
7,00
9,50
9,50
8,00
3,80
7,90

Verkrijgbaar tot 20:00u

Bierbostelpistoletje met hummus en zongedroogde tomaten***
Nachos uit de oven met groenten en cheddar
geserveerd met salsadip*
Bitterballen met Tieptopmosterd (10 stuks)
Paddestoelenbitterballen met Tieptopmosterd (10 stuks)*
Groentesamosa’s met chilisaus (10 stuks)*
Uienringen in bierbeslag met bieslooksaus*(10 stuks)*
Pangsit met chilisaus (10 stuks)
Frikadellen met mayonaise (10 stuks)
Vegetarische frikadellen met mayonaise (10 stuks)*
Vegetarische garnituur (12 stuks)*
Garnituur (12 stuks / 25 stuks)

2,80
9,00
6,00
7,00
6,00
5,50
7,50
6,00
7,00
8,50
8,50 / 16,00

Insecten
Buffalowormen met chilismaak
Krekels met paprikasmaak
Sprinkhanen
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2,90
3,50
4,50

Verkrijgbaar tot 20:00u

Elzasser flammkuchen met zure room, prei en spek**
Flammkuchen met zure room, jalapeño peper, Mexicaans gekruid
rundergehakt**, prei, paprika en kaas (ook in veganistische variant te bestellen)
Flammkuchen met zure room, prei, Sucuk*** en srirachamayonaise*
Flammkuchen met zure room, verse spinazie, pijnboompitten en blauwe kaas*
Flammkuchen met zure room, brie, walnoten, rode ui en vijgenchutney*
klein / groot

Warme gerechten & bijgerechten

5,00 / 7,50

Verkrijgbaar tot 20:00u

Kijk op de krijtborden of vraag ons naar onze wisselende gerechten

Duivels rundvlees; stoofvlees** met sojasaus,
kokosmelk en rode peper

10,50

Pittige kaasfondue van Gorgonzola
geserveerd met rauwkost en brood*

10,50

Vegetarische burger geserveerd met augurk,
rucola, uienrelish en srirachamayonaise*

9,50

Duivels jackfruit; veganistische variant op ons duivels
rundvlees met sojasaus, kokosmelk en rode peper***

8,90

Friet met mayonaise*
klein (1p) / middel (2-3p) / groot (4p+)

4,00 / 4,90 / 6,50

Rijst***
klein / groot

2,10 / 3,20

Bietensalade met oude kaas en basilicumdressing*
klein / groot

4,50 / 6,00
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