Bezorg- en afhaalmenu
Vrijdag, zaterdag en zondag van 16:00 tot 20:00
Telefonisch bestellen vanaf 12:00 043-8528169
of via e-mail indnawweherberg@gmail.com
Saus naar keuze: gebakken champignons, kruidenboter, tuinkruidenjus, champignon-, peper-, bearnaisesaus

Uit de wei:
Gebraden kalfslever, met tuinkruidenjus , spek, uien, appelcompote, warme groenten en frites

€ 17,95

“Kuusj en Kooj”, varkenshaas en biefstuk, saus naar keuze, warme groenten en frites

€ 18,95

“Zoervleis” Herberg gemaakt met Hertog Jan dubbel, salade en frites

€ 16,95

Kipcurry, stoof van kippendij, verse groenten, kokosmelk, salade en rijst

€ 16,95

Varkenshaassaté, met kroepoek, atjar, uitjes, salade en frites

2 stokjes

€ 15,95

3 stokjes €

17,95

Hamburger, met komkommer, tomaat, ui, kaas, ei, bbq-saus, salade en frites

€ 16,95

Spare ribs, in bbq marinade met cocktailsaus, aioli, salade en frites

€ 19,50

Uit het water:
Sliptong, met remouladesaus, warme groenten en frites

2 stuks

€ 17,95

3 stuks

€ 20,95

Mixed vis, mix van zalm, kabeljauw, 1 scampi, bearnaisesaussaus, warme groenten en frites

€ 18,95

Pasta zalm en scampi, Linguini met gerookte zalm, scampi’s, pastissaus en sla

€ 16,95

Uit de moestuin:
Vegaburger, met komkommer, tomaat, ei, ui, truffelsaus, salade en frites

€ 15,95

Groentecurry, haricots verts, paprika, wortel, bloemkool, bosui, kokosmelk, salade en rijst

€ 15,95

Salades
Salade club, met yoghurtdressing, kippendij, spek, ei, komkommer, tomaat en cocktailsaus

€ 14,95

Salade zalm en scampi, met yoghurtdressing, gerookte zalm en scampi’s

€ 15,95

Salade geitenkaas, met yoghurtdressing, geitenkaas, appel, gegrilde courgette

€ 14,95

en balsamicodressing

Kindergerechten
Kipstukjes, met ketchup, frites en appelmoes

€ 9,50

Spaghetti Bolognese, met geraspte kaas

€ 8,50

Kroket, Frikadel of Kaastengels

€ 8,50

met ketchup, frites en appelmoes

Desserts
Cheesecake, met limoensaus

€ 4,95

Chocomousse, witte en bruine chocolademousse met chocoladeversierselen

€ 5,95

Kaasplankje, 4 verschillende soorten Franse kaas met brood en appelstroop

€ 8,95

Wee dikke boene wèlt ete, moot de miert neet vergete .

Op tied maotregele numme.

