BELEGD STOKBROOD

CHEFs SPECIALITEITEN
Je bent welkom in Herberg Den Bonten Os!

Elk belegd stokbrood wordt geserveerd met
garnituur.
Van ambachtelijk bereid boerenbeleg,
onder andere gemaakt van
preHistorisch Dorp-oervarken.

- Belegen boerenkaas

Kijk ook eens op het krijtbord, voor extra
gerechten van de chef!

Bestellen en betalen gebeurt aan de
herbergierstoog.

5,00

- Kempische rauwe ham

5,00

- Gekookte beenham

5,00

- Milde, harde geitenkaas

5,00

- Romige brie

6,50

- TIP: “Den Bonten Smos” met

8,00

kaas, beenham, gekookt ei, sla,

Ben je nieuwsgierig wat de chefs
specialiteit van vandaag is?
Of hoe groot een portie is?
We hebben voorbeelden gepresenteerd op de
tafel bij de ingang.

4,50

(éxtra lekker met de broodplank met 3
dippers à € 4,50 – zie “borrel lekkers”

- Goed gevulde maaltijdsalade

6,50

- TIP: Groot worstenbrood

6,50

van in speltdeeg gebakken
grilworst met zuurkool

We werken met verse producten. Die we ter
plekke en met aandacht voor je bereiden.
Ambachtelijk geproduceerd door de (lokale)
boer, landbouwer en molenaar.

gegrilde groenten en mayonaise

Meld het ons, als je een specifieke
voedselallergie of dieetwens hebt. Wij gaan
daar zorgvuldig mee om.
Aanwezigheid van allergenen in onze keuken
kunnen wij helaas niet volledig uitsluiten.

OER-TOSTI VAN DE GRILL
Van in dikke plakken gesneden oerbrood,
met garnituur op bord

- Ham / kaas (met curry of ketchup)

5,00

- Dubbel kaas (met curry of ketchup)

5,00

- Dubbel ham (met curry of ketchup)

5,00

- TIP: Kempische ham en geitenkaas

6,50

(met stroop)

- TIP: Romige brie (met stroop)

We vinden het fijn als je je dienblad
terug brengt, als je klaar bent om verder op
ontdekking te gaan in preHistorisch Dorp.

- Soep van de dag

6,50

En kom je nog eens terug?
Op onze website staan veel leuke,
toekomstige activiteiten en evenementen!

Veel plezier vandaag!
in samenwerking
met de herbergier:

GROTE PANNENKOEKEN
Van lactosevrij molenmeelbeslag,
met stroop en poedersuiker

- Naturel

6,50

- Chocoladepasta

7,50

- Appel / kaneel

7,50

- Kaas

8,00

- Kaas / spek

9,00

- Appel / spek

9,00

FRIS, zonder prik

Kraanwater? Dat kan! Voor € 1,00 per kan!
De opbrengst komt rechtstreeks ten goede
aan tal van museumprojecten
binnen de palissades van preHistorisch Dorp!

BIERKAART
We serveren onze bieren (zowel van de tap als uit
de fles) in stoere stenen bekers van circa 35 cl.
Kijk bij de toog voor het wisselende, extra aanbod
aan speciaalbieren.

- Nutricia Chocomel

2,50

- Nutricia Fristi

2,50

WARME DRANKEN

- Fleurappeltje; Appel, troebel

2,50

- Budels Pilsener 5,0%

3,00

Onze koffiebonen en thee zijn fairtrade en
fingerprinted ®.

- Fleurappeltje; Appel-peer

2,50

- Malt pilsener 0,0%

2,50

- Thee, diverse smaken

2,50

- Fleurappeltje; Jus d’orange

2,50

- Radler 0,0%

2,50

- Verse kruidenthee, in kroes

3,50

- TIP: Huisgemaakte fruitlimonade

2,00

- Radler 2,2%

3,00

- Koffie

2,50

- TIP: Huisgemaakte ijsthee

2,50

- Honingbier 4,5%

3,50

- Dubbele espresso

2,50

- TIP: Rood fruit - banaansmoothie

3,50

- Witte Parel 5,0%

3,50

- Cappuccino

2,75

- Capucijn Dubbel Abdijbier 5,0%

4,50

- Koffie verkeerd

3,00

FRIS, met prik

- Warme chocolademelk

3,00

- Earth Water Sparkling

2,50

WIJN

- Warme chocolademelk met slagroom

3,50

- Coca Cola

2,50

- Wit, Pinot Grigio 15 cl

4,00

- Fanta Sinas

2,50

- Rood, Cabernet Sauvignon 15 cl

4,00

- Sprite

2,50

- Ambrosia honingkruidenwijn

6,50

- Lipton Icetea

2,50

wit of rood, 37,5 cl

ZOET LEKKERS

BORREL LEKKERS Voor een heerlijke afsluiting van je museumdag. Onderling goed met elkaar te combineren.

Combineer een warme dranken met koek
van de dag en krijg € 0,50 korting!
Bij de herbergierstoog zie je welk aanbod we
vandaag hebben.

- Licht gezouten groentenchips

2,50

- Gebrande nootjes met rozijnen

2,50

- Koek van de dag

2,50

- Gemarineerde olijven

2,50

- Gebak van de dag

3,00

- Broodplank met 3 dippers

4,50

- Gebak van de dag met slagroom

3,50

- TIP: Plank met boerenkazen, Kempische worsten, stroop, gebrande nootjes en rozijnen

9,50

