Take away lunchmenu

Belegde broodjes
Broodje gerookte zalm (Noorwegen)
Broodje gerookte paling (IJsselmeer/Ketelmeer)
Broodje Katsu (Barnevelder kip)
Broodje warme beenham (Duroc varken)
Philly cheese steak (Lakenvelder koe)
Broodje carpaccio (Aberdeen angus)

7,50
8,95
7,50
7,00
7,50
6,95

Onze vers belegde broodjes worden geserveerd met een uniek en bijpassend sausje. Geniet van onze
prachtige lokale producten dat onze koks met liefde hebben bereid.
Salades
Poké salade (Noorse zalm, pandan rijst)
Salade gerookte paling (IJsselmeer/Ketelmeer)
Carpaccio salade (Aberdeen angus)

8,50
9,95
7,95

Frisse en rijkgevulde salades worden geserveerd met vers brood en roomboter.
Soep
Soep van de dag

5,00

Iedere dag weer een verrassing. Altijd een overheerlijk seizoensgebonden soepje. Wordt geserveerd
met brood en roomboter.
Take away menu’s
Kibbeling (Kan worden gemaakt van Heek / Pollack / Kabeljauw)
Biefstukjes (Lakenvelder)
Varkensreepjes (Duroc)
Kipfilet (Barnevelder)

12,50
12,50
12,50
12,50

Onze menu’s worden geserveerd met frietjes, salade en een bijpassende saus.
Snacks
Kibbeling
Broodje kroket/frikandel
Loaded fries
Vegetarisch
Gegrilde aubergine
Bietenburger
Poké vega
Onze vegetarische gerechten worden geserveerd met vers brood.
Uiteraard wordt uw bestelling zorgvuldig ingepakt en krijgt u bijbehorend bestek mee.
Eetsmakelijk voor straks en een gastvrije groet van de crew.

8,95
3,75
4,00

7,50
9,95
7,50

Drankjes to go (Alcoholhoudend tot 19:30)
Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Latte Macchiato
Thee (diverse smaakjes)
Warme chocolademelk met slagroom

2,00
2,25
2,75
2,00
2,75

Gekoelde drankjes
Coca Cola
Fanta Sinas
Seven up
Fristi

2,25
2,25
2,25
2,25

Appelsap (petfles)
Chaudfontaine blauw (petfles)

2,50
2,50

Heineken (blik)

2,50

Specials
Irish coffee
Spanish coffee
Italian coffee
French coffee
Baileys chocomelk

5,50
5,50
5,50
5,50
5,00

Gelieve uw bestelling door te geven aan de bar. Er is een advies om een mondkapje te dragen. Verder
verzoeken wij u vriendelijk om met de pin af te rekenen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Bestellen kan via:
dekaapurk@gmail.com (vermeld uw naam & telefoonnummer)
0527-681509. (bellen met nummerweergave)
Openingstijden voor afhaal en take away / to go:
Zondag tot donderdag Vrijdag & zaterdag
-

11:00 – 18:00
11:00 – 19:30

U kunt uw bestellingen voor de keuken doorgeven vanaf 11:30
Vanaf 11:00 zijn we geopend voor koffie.

