FRISDRANKEN

BIEREN

Le kker ver fr is send en d or s t le s send
Pepsi / Pepsi Zero
Sisi
7-Up
Cassis
Bitter Lemon
Tonic
Sourcy blauw / rood
Rivella
Lipton Ice Tea / Green Ice Tea
Ginger Ale
Dubbelfris perzik-appel / rood fruit
Lekker Puur appelsap
Jus d’orange
Verse jus d’orange
Fristi
Chocomel
Melk / karnemelk

Va n de ta p of uit de fle s
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,25
2,75
2,95
2,95
2,75
2,75
2,75
4,25
2,75
2,75
2,50

WARME DRANKEN

2,70
3,90
3,90
2,95
3,50
3,75
2,75
2,75

met slagroom +0,50

Ambachtelijk appelgebak
met slagroom +0,50

2,90
3,95
3,50
4,50
4,25
3,50
3,50
3,95

SPECIAAL BIER

Genie ten va n heer lijke bieren
Maallust bier
Blond (6,5%) / Dubbel (6,7%)
Tripel (8,7%) / Weizen (5%)
Kaaibier
Blond 6,5%/ Tripel 8,4%

4,50

4,50

W IJN

Le kker ver fr is send en d or s t le s send
Koffie / thee / espresso
Verse muntthee met honing
Verse gemberthee met citroen en honing
Cappuccino / koffie verkeerd
Dubbele espresso
Latte macchiato
Decafé
Warme chocolademelk

Heineken tapbier 25 cl
Heineken tapbier 35 cl
Heineken 0.0 fles
Affligem tapbier 25cl
Affligem 0.0 fles
Amster Radler fles
Amstel Radler 0.0 fles
Liefmanns fles

2,95

Genie ten va n heer lijke wijnen
Huiswijn wit

4,25

Chardonnay / Sauvignon blanc

Huiswijn rood

4,25

Merlot / Cabernet Sauvignon

Huiswijn rosé

4,25

Bittergarnituur

7,50

8 bitterballen met mosterd

Wat te vieren?

WE ZIJN JOUW PARTIJ VOOR ELK FEEST
kijk op dekaaihof.nl voor meer informatie.

LU N C H

TOAST

SOEP

Bereid me t wit of br uin br ood oer br ood uit de oven

Ge ser veerd me t br o od en kr uidenb o ter
Soep van de dag

5,50

Kleine soep vooraf

3,95

MAALTIJDSALADE
Ge ser veerd me t br o od

Ceasar (ook vegetarisch te bestellen)
Met gerookte kip, bacon, olijf, rode ui, zontomaat, anjovis,
croutons en pestodressing

12,50

Zalm
Met komkommer, rode ui, appel, tomaat,kappertjes
en mosterd dilledressing

13,50

Rundercarpaccio
Met basilicum, Parmezaan, pijnboompitjes, zontomaat,
kappertjes en pestodressing

13,50

BELEGDE BROODJES

Ge ser veerd op wit of br uin oer br ood
Clubsandwich
Gerookte kip, spek, salade, roomkaas, tomaat,
komkommer en een spiegeleitje

10,75

Visduo
Gerookte zalm met mosterddille dressing, huisgemaakte
tonijnsalade en een gekookt eitje

10,25

Carpaccio
Huisgemaakte rundercarpaccio met pesto, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes, rucola, zontomaat en kappertjes

9,50

Allergenen

OM TE DELEN

INTOLERANTIE VOOR EEN BEPAALD INGREDIËNT?
Informeer naar onze allergenenkaart en vraag gerust om advies.

Geze llig sa men le kker genie ten

Boerentoast
Gebakken champignons, spek, ui, prei, paprika, kaas

8,95

Ham & kaas
Triple met ham, kaas en ketchup

7,25

Lunchplankje (per 2 personen)
Drie kleine broodjes met rundercarpaccio, tonijnsalade, parmaham
met oude kaassalade, een klein soepje en twee bitterballen.

p.p. 13,50

Vanaf 4 personen meer variatie in beleg en geserveerd op een XL plank.

Verrassingslunch (vanaf 2 personen, vooraf reserveren)
Uitgebreide proeverij bestaande uit een soepje, diverse soorten
beleg, lekkernijen en broodjes

EITJES EN KROKETJES

Ge ser veerd op wit of br uin oer br ood

Uitsmijter ‘De Kaaihof’
Drie spiegeleieren met gebakken spek, ham en kaas

8,95

Boerenomelet
Met gebakken champignons, spek, ui en groenten

8,95

12-uurtje
Een klein soepje met twee sneetjes brood met ham/kaas, een
gebakken eitje en een ambachtelijke rundvleeskroket met mosterd

10,25

Kroketten
Twee ambachtelijke rundvleeskroketten met brood en mosterd

7,95

p.p. 18,50

WARME LUNCH

Ge ser veerd me t sa lade en fr ite s
Gaellemuniger gehaktbal
Huisgemaakte gehaktbal met gebakken champignons, uitjes en
huisgemaakte pindasaus

11,95

Kipsaté
Gemarineerde kipsaté van kippendijen met huisgemaakte
pindasaus en gefruite uitjes

13,50

SPECIALITEITEN

Ge ser veerd me t fr ite s

KIDS

V oor de kleine snoeper s
Tosti ham/kaas met ketchup

4,95

Frites met appelmoes en een snack naar keuze
frikandel, kroket of kipnuggets

6,95

Pikante kip
Briochebol met gebakken kip, champignons, prei, ui, zontomaat,
cashewnoten en een zoet pikante saus

13,25

Old Geallemuunburger
Briochebol met een huisgemaakte beefburger met gebakken spek,
Old Gaellemuun kaas, augurk, ui, tomaat, sla en BBQ saus

15,25

