Soep en voorgerechten
Tomatensoep

4,50

Volgens huisgemaakt eigen recept: populair
bij onze gasten!

Carpaccio

7,50

Lekkere rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, rucola,
pittenmix, truffelmayonaise en balsamico

Gamba’s in knoflookboter

7,50

Heerlijke gamba’s op smaak gebracht met onweerstaanbare
knoflookboter

Stokbroodje kruidenboter (xl)

Kipcocktail

6,50

Ouderwets lekkere cocktail met kip, salade en
heerlijke cocktailsaus

2,50 (3.50)

Altijd lekker voor erbij met huisgemaakte kruidenboter!

Schotels
Perfect cheeseburger

11,50

Huisgemaakte Black Angus burger (200 gram)
op een sesambroodje. Met speciale bbq saus,
cheddar kaas en krokant gebakken uitjes.
Geserveerd met friet en salade.

Turkse döner kebab schotel

9,50

Döner kebab schotel van kalfsvlees met knoflook- en
Sambalsaus. Geserveerd met friet en salade

Krokante kip schotel

9,50

3 heerlijk malse kiphaasjes in krokant jasje
met BBQ saus. Geserveerd met friet en salade

Wienerschnitzel schotel

3 heerlijk malse kipsatetjes in huisgemaakte
pindasaus gegarneerd met krokant gebakken uitjes.
Geserveerd met friet en side salad

9,50

Heerlijke pasta met kip op smaak gebracht met
pesto roomsaus

9,50

Pasta met zalm in roomsaus

9,50

Pasta met garnalen in tomatenroomsaus

Varkensschnitzel (200 gram)met citroentje,
friet en side salad

Kipsaté schotel

Pasta kip pesto

11,50

Heerlijke pasta met gerookte zalm in roomsaus

Heerlijke pasta met gebakken garnalen in
huisgemaakte tomaten roomsaus

Voor bij de Koffie/Nagerecht
Apfelstrudel met ijs

4,95

Heerlijke apfelstrudel met ijs en slagroom

Banana split

Klassieker! Met chocoladesaus, ijs en slagroom

Coupe cookie

IJs met chocolate chip cookies

4,95
4,95

Coupe pêche melba

4,95

Dame blanche

4,95

IJs met perzik en slagroom
IJs met chocoladesaus en slagroom

Brownie met ijs en slagroom
Huisgemaakte brownie met ijs en slagroom

Bezorging/afhalen in het restaurant ook mogelijk!

Bel om te bestellen: 085 273 3754 | proefveghel.nl

4,95

11,50

Ontbijt en Eiergerechten
Ontbijtje

1.00

Minicroissant, minipistolet, kaas, ham, jam,
boter en een lekker warm gekookt eitje
*Exclusief drankje

Uitsmijter ham/kaas

7.95

2 sneden brood belegd met ham/kaas en
3 spiegeleieren

Broodjes
Baguette eiersalade met serranoham

4.50

Baguette met huisgemaakte eiersalade
met licht gerookte serranoham en lente-uitjes

Baguette kipkerrie salade
Baguette belegd met malse kipfilet
met kerrie mayonnaise, afgetopt met rucola

De klassieker: met ham, jong belegen kaas, tomaat,
komkommer en vers gekookt eitje, met mayonaise naar wens

6.50

Baguette carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en heerlijke truffeldressing

Baguette zalm roomkaas

7.50

Heerlijke baguette met gerookte zalm, roomkaas
en rucola

2 kroketten met brood

6.50

2 sneden ambachtelijk gebakken brood met 2 kroketten

4.50

Baguette carpaccio

4.50

Klassieker: baguette met gehaktbal, mayonaise
en curry

4.50

Baguette gezond

Baguette gehaktbal

Baguette oosterse Kip

6.50

Heerlijke baguette met kip op oosterse wijze met
zoete ketjapsaus besprenkeld met sesam

Baguette kipsaté

6.50

Baguette met malse kipfilet stripes in
huisgemaakte pindasaus

Cheeseburger

7.50

Huisgemaakte Black Angus burger (200 gram) op een heerlijk
broodje met bbq saus en cheddar kaas met krokant gebakken uitjes

Bezorging/afhalen in het restaurant ook mogelijk!

Bel om te bestellen: 085 273 3754 | proefveghel.nl

Panini’s
Ham / Kaas
Kip / Kaas / Zoete Chilisaus

4.75
4.75

Kip / Mozzarella / Pesto
Zalm / Mozzarella / Spinazie

4.75
4.75

Wraps
Gerookte zalm roomkaas

8.95

Lekkere wrap met gerookte zalm, ei, roomkaas,
rucola en Parmezaanse kaas

Dӧner

Oosterse kip

7.95

Heerlijk malse kipfilet stripes in ketjapsaus in een
wrap met sla en lente ui

6.95

Wrap gevuld met döner, sla en heerlijke huisgemaakte
knoflooksaus naar keuze aangevuld met sambalsaus
voor de pikante bite

Krokante kip

7.95

Heerlijk malse kiphaasjes in krokant jasje ingepakt
in een wrap met kaas, huisgemaakte bbq saus, sla, ui,
tomaat en maïs

Salades
Salade caesar

9.95

Knapperige Romaine sla met malse kipfiletreepjes,
komkommer, croutons, Parmezaanse kaas en
caesar dressing

Salade caribbean kip

Salade carpaccio

9,95

Bladsla met carpaccio, ruccola, parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en heerlijke truffeldressing

9.95

Bladsla met malse kipfilet reepjes, perzik, zongedroogde
tomaatjes, komkommer, mais, cashewnootjes in een
heerlijke licht pikante dressing

Salade zalm
Knapperige Romaine sla met gerookte zalm, appel,
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, croutons en een
heerlijke honing-mosterd dressing

Bezorging/afhalen in het restaurant ook mogelijk!

Bel om te bestellen: 085 273 3754 | proefveghel.nl

12,95

Friet
Keuze uit normale of zoete aardappels
Voor zoete aardappelfriet geldt een toeslag van 2,- per portie

Per portie

1.80

Met saus naar keuze

2.50

1,80
2,50
1,80
2.00

Kaassoufflé (vegetarisch)
Gehaktbal speciaal
Krokant kiphaasje 2x
Buffalo chicken wings 6x

2,00
3,40
3,75
3,95

6.00

Bucket ‘Snackmix’

6.00

Snacks
Meerprijs Menu (friet +salade) : 4,25

Frikandel
Frikandel speciaal
Vleeskroket
Bamischijf

Buckets
Heerlijk voor een feestje of op het terras!

Bucket ‘Kip’
3x kipnuggets, 3x crispy chicken stripes,
3x buffalo wings (incl. sausjes)

3x minifrikandel, 3x bitterbal,
3x minibami (incl. sausjes)

Koffie / Thee / Fris
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Latte caramel
Latte Oreo
Latte stroopwafel
Ice coffee
Met slagroom & saus +0.75

Warme chocomel

2.00
2.50
2.50
2.75
3.75
3.75
3.75
3.00

Thee

2.00

Diverse smaken

Chai tea latte

3.75

Met honing

Diverse frisdrank

2.50

Met slagroom +0.50

Bezorging/afhalen in het restaurant ook mogelijk!

Bel om te bestellen: 085 273 3754 | proefveghel.nl

2.25

Bezorging/afhalen in het restaurant ook mogelijk!

Bel om te bestellen: 085 273 3754 | proefveghel.nl

