menukaart
eet en muziek cafe, bowlinghut de Praeter!
Lunch
Tosti ham kaas / vlam tosti

3.75

Verse friet ( zelf gemaakt ) met stoofvlees

7.50

12 uurtje speciaal soep, 3 sneetjes brood, belegd met

ham, kaas, rundvlees kroket en bolletje rundvlees salade

9.95

2 kroketten met 2 boterhammen en salade

8.25

Uitsmijter met 2 boterhammen en 3 eieren

6.75

Classic cheese burger ( 125 gram burger )

9.95

Balgehakt uit de jus met 2 witte boterhammen

7.50

Carpaccio op brood met rucola, Parmezaanse kaas
en truffelsaus

11.95

Voorgerechten
Soep van de dag

4.00

Stokbrood met ayoli

3.50

Carpaccio met rucola, parmazaanse kaas en truffelsaus

z.o.z voor hoofd gerechten

10.95

Hoofdgerechten
Spareribs zoet/bbq/pikant en grazy ( alle 3 de smaken )

18,75

Schnitzel naturel a 250 gram / 500 gram

15,50

22,50

of met champignonsaus of pepersaus

18,50

25,50

Biefstuk spies a 200 gram

18,50

Varkenshaas naturel

16,00

Kipsate ( met zelf gemaakte sate saus )

15,50

Lekkerbek met remouladesaus

14,95

of met champignonsaus of pepersaus

of met champignonsaus of pepersaus

22,50

19,50

Grote gepelde garnalen in knoflook of pikante saus gebakken
in een bedje van warme wok groente

18,00

Zeebaarsfilet

19.75

Spaghetti of macaroni met bolognese saus

13,95

Classic cheese burger 125 gram ( broodje,

13,95

tomatensaus, ui, sla, burger, kaas, augurk, tomaat, mosterdsaus )
( deze is er ook als vega burger )

Praeter burger 180 gram ( broodje, tomatensaus, ui,
augurk, sla, kaas, spek, ui, bbq saus, tomaat, mosterdsaus )

14,95

Kipburger 200 gram ( broodje, sla, kipburger, kaas, spek,
ui, bbq saus, tomaat, mosterdsaus )
Visburger 100 gram ( broodje, sla, visburger,
remouladesaus of Knoflooksaus

15,95

13,95

Praeter xxl burger ( zelfde opmaak als normale
Praeter burger, maar nu als 200 gram burger, met meer spek en ui )

16,95

Alles word geserveerd met verse friet of aardappel schijfjes en sla met salade of warme groente
mix. Vraag wat de mogelijkheden zijn voor een nagerecht!!!

