DAGELIJKS PRAKKIE
Onderstaande gerechten zijn, onder voorbehoud, dagelijks verkrijgbaar in uw restaurant.
De gerechten worden geserveerd met dikke frieten inclusief mayonaise m.u.v. de Keftedes of
Spaghetti. Afhalen? Bel voor de mogelijkheden 0113 – 348 904.

Spaghetti Bolognese Bali

€ 8,75

Keftedes balletjes in tomaten-groentesaus

€ 8,75

Runder Stoverij met dikke frieten

€ 8,75

Pitah Gyros

€ 9,75

Rul gebakken gehakt in een fijne tomatensaus met Italiaanse en Indische kruiden.
Spaghetti, in bouillon gegaard, met verse kruiden en peterselie. Bevat selderij,
koriander, soja. Kan gluten bevatten (glutenvrije spaghetti beschikbaar)
Portie gehaktballetjes van 100% rundvlees in een licht pittig gebonden saus
(selderij) van tomaat, groenten en Griekse kruiden.
Vers gebakken broodje (gluten) & verse tzaziki (lactose, melk, selderij).
Met dikke friet in plaats van brood + Euro 1,00
Mals gestoofd rundvlees met rode en witte uien. Het vlees is gestoofd in onze
marinade van rode wijn en mosterd met een heerlijk kruidenpalet. Bevat selderij.
Kan gluten of sporen van sulfiet bevatten.
Mals gegrild mager varkensvlees met heerlijke Griekse kruiden, rode ui,
champignon en paprika. Salade, vers gemaakte tzaziki en een gegrild broodje
(gluten). Dikke frieten met mayonaise
Bevat selderij, soja, melk/lactose. Kan gluten bevatten (broodje)

Thaise Kipsaté met friet of rijst

€ 9,75

Kipfilet Shoarma Schotel

€ 9,75

Kibbeling Schotel (ALLEEN VAN VRIJDAG T/M ZONDAG)

€ 9,75

Heerlijk en supermalse saté van biologische kip gemarineerd in een licht pittige
marinade en geserveerd met satésaus. Kleine salade met dressing.
Bevat selderij, koriander,soja, pinda’s/noten Kan gluten bevatten
Fenegriek, venkel en komijn vormen de basiskruiden van deze verse shoarmaschotel.
Supermals grof gesneden biologische kipfilet en geserveerd met aïoli, mix van
sla/komkommer/tomaat/rode ui en een gegrild broodje.
Bevat selderij, koriander,soja. Kan gluten bevatten (broodje)
Royale schotel gevuld met ruim 250 gram gebakken kibbeling, slamix met dressing
en onze overheerlijke dikke friet met mayonaise. Remouladesaus.
Bevat selderij, gluten

XXL Grain Fed Hamburger

€ 12,75

XL Spicy Spare Ribs (ca. 750 gram)

€ 12,75

Hamburger van special mager rundvlees op een gegrild broodje.
Incl. garnituur en sauzen en een portie dikke friet.
Bevat selderij, koriander. Kan gluten bevatten (broodje)
Setje Spare Ribs, pikant gekruid en smakelijk voor u gebraden in onze paprika –
jalapeño marinade. Dikke frieten met een portie mayonaise. Bevat selderij, soja,
koriander. Kan gluten bevatten.

KIES: ZOET of KRUIDIG of PITTIG

Bij een reistijd van meer dan 5 minuten (afhalen of bezorgen)
adviseren wij i.p.v. friet onze overheerlijke gefrituurde rösti rondjes te nemen!

Betalingswijze? Pinbetaling, Creditcard Of Cash A.U.B.
Prijzen zijn geldig tot 31-12-2019
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