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Coca cola
Coca cola Zero
Chaudfontaine still
Chaudfontaine sparkling
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Bitter Lemon Finley
Tonic Finley
Ginger Ale Finley
Fuze tea sparkling
Fuze tea peach hibiscus
Fuze tea green
Fuze tea mango chamomile
Appelsap
Chocomel
Fristi
Rivella
Vers geperste jus d’orange

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,50

Droge witte wijn, il Sol
Zoete witte wijn
Rose
Rode wijn, il Sol

3,75
3,50
3,75
3,75
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Hertog Jan (van de tap)

Seizoensbier

Doerak IPA (van Moll)

Een natuurzuiver

Een wisselend

Een uitermate fruitig

biertje met een volle en
rijke smaak

seizoensbier van de
tap.

biertje met de smaak
van tropisch fruit en
citrusvruchten

Alc. 5,1%

Wisselend

2,50

Alc. 6,5%

Hertog Jan 0.0

Leffe Blond 0.0

Delicate smaak van
kruidnagel en vanille
met een gerookte toets

Vol van smaak,
verfrissend met een
bittertje

Alc. ,0%

Alc. 0,0%

3,75

Hertog Jan Grand Prestige
(kruik)
Vol en rijp, zoet en
bitter duidelijk te
onderscheiden

2,75

met mandarijn aroma

Een authentiek blond
abdijbier waar een
vleugje bitterheid
doorschemert

Alc. 8,4%

Alc. 6,6%

Goudkleurig bier met
een bittertje, zoete en
heerlijk kruidige smaak

4,50

Leffe Dubbel
Volle, lichtzoete smaak,
beiden te danken aan
de donker gebrande
malt

Alc. 6,5%

3,75

3,75

Radler Krombacher
alcohol vrij

9,00

Zeer fris, licht zoetzuur
weissbier met een
zacht hopbittertje in
de afdronk.

Alc. 5,0%

4,75

Hoegaarden Witbier

Een alcoholarm bier.
Met een pittige, frisse
lemon smaak

Alc. 0,5%

Alc. 10%

Franziskaner Weissbier

Leffe Blond

Karmeliet

4,75

3,50
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Fris sprankelend een
beetje zoet wat bitter
en toch een zachte
smaak

Alc. 4,9%

3,75

Zelfs onze mensen zijn PUUR, veel
van onze medewerkers doen onder
begeleiding werkervaring op.
Ze leren het ritme van een baan
kennen en bouwen ervaring op.
Dit geeft ze straks betere kansen op
de arbeidsmarkt.
Bij Puur bieden we een vorm van
sociale activering aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Door aan de slag te gaan op een van de diverse leerwerkplekken
kunnen onze mensen door het opbouwen van werkritme, het
ontwikkelen van werkgerelateerde vaardigheden en het vergroten
van de zelfredzaamheid een stap maken richting betaald werk.
Enkele dagen in de week werken een aantal leerlingen van de
PWA-school op een locatie van Bij Puur, onder begeleiding van een
vakdocent. Dit noemen wij een LOL-stage (Leren Op Locatie). Deze
leerlingen op school krijgen een aantal horeca-vaardigheden aangeleerd, welke ze nu in een professionele omgeving gaan oefenen.
‘Bij Puur’ steunt initiatieven als deze en biedt zo ook de gemotiveerde
leerling-medewerkers van onder andere Prins Heerlijk de kans
werkervaring op te doen als kok of als gastvrouw/gastheer.
Zij zullen u met plezier van dienst zijn!

WWW.BIJPUUR.NL

Kids plankje
2 boterhammen met zoet beleg
Broodje knak
Zacht broodje knakworst
Broodje kroket kan ook
Zacht broodje kroket
Tosti ham/kaas kan ook
Tosti van boerenbrood ham
en/of kaas met ketchup
Blije big worstenbroodje

4,50
2,50
4,00

4,50
3,25

Ola handijsjes
Zoek er eentje uit onze ijsjesvriezer
Snoepzak
Vul zelf je puntzakje met oud Hollands
snoepgoed
1,50
Zakje chips
1,00

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

Limonade
Appelsap
Fristi
Chocomel
Fuze tea green
Fuze tea mango chamomile
Fuze tea peach hibiscus
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1,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Twaalf uurtje kan ook
Smashed Avocado
7,50
Gerookte zalm, avocado feta spread,
gemengde sla, rode ui, komkommer en
yoghurt kruidensaus
Kip PUUR
7,50
Gekruide en gebakken kip, gemengde sla,
rode ui, augurk, spek en PUUR saus
Geitenbreijer
7,50
Rode biet, zachte geitenkaas, gemarineerde
champignons en honing gember dressing

Smashed Avocado
8,00
Gerookte zalm, avocado feta spread, rode ui,
komkommer en yoghurt kruiden dressing
Kip PUUR
8,00
Gekruide en gebakken kip, rode ui, augurk,
spek en PUUR saus
Geitenbreijer
8,00
Rode biet, zachte geitenkaas, gemarineerde
champignons en honing gember dressing

Kopje soep, 1 snee boerenbrood met een
ambachtelijke kroket en 1 snee
boerenbrood met ham en kaas, grove
mosterd mayonaise en garnituur
12,00

Blader verder voor onder andere:
hamburgers, kip in ‘t pannetje,
kipsate en meer!

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!
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Twaalf uurtje kan ook

PUUR burger kan ook
9,50
Een hamburger van 100% rundvlees met
gemengde sla, rode ui, augurk, tomaat,
kaas, spek en PUUR saus
Geserveerd met boerenfriet
12,50
Kip in ‘t pannetje
13,50
Malse pikant gekruide kip, geserveerd met
brood of boerenfriet
Kipsate spies
14,50
Heerlijk gekruide kipspies, geserveerd met
pinda saus, kroepoek, salade en brood of
boerenfriet

Boerenfriet
Portie boerenfriet geserveerd met
mayonaise

Kopje soep, 1 snee boerenbrood met een
ambachtelijke kroket en 1 snee
boerenbrood met ham en kaas, grove
mosterd mayonaise en garnituur
12,00

3,50
Blader verder voor onder andere:
Vers appelgebak en arretjes cake
van tante Rita, oud Hollands snoep
en meer!

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!
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Borrelen met een bucket?					
Kies 4 porties snacks naar keuze incl. bijpassende sausjes
U heeft de keuze uit onderstaande snacks
Snacks
- Portie bitterballen (10 st)					
- Portie gemengd bittergarnituur					
- Portie vegetarisch bittergarnituur					
- Portie kip bittergarnituur					

19,00

5,25
5,25
5,25
5,25

Lekker plankje					7,50
Jong belegen kaasblokjes, droge worst, grillworst, mosterdmayonaise
& zilveruitjes
Lekker kluiven					7,50
8 borrel boutjes uit de oven met een lekker zoet/pittig “sticky” sausje

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!
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