menu-seizoen 2022

WWW.BIJPUUR.NL

Tosti ham/kaas
Tonijnsalade
8,50
Gemengde sla, tonijnsalade, zongedroogde
tomaat en rode ui

Tosti van Boerenbrood, belegd met ham
en kaas, geserveerd met ketchup
5,00

Kip PUUR
8,50
Gekruide en gebakken kip, gemengde sla,
tauge, krokante uitjes en sriracha
mayonaise
Humminess (vegan)
8,50
Spicy hummus, gegrilde paprika, rode ui,
pepita mix en Balsamico stroop

Tonijnsalade
9,75
Gemengde sla, tonijnsalade, zongedroogde
tomaat en rode ui en een focaccia finger
Kip PUUR
9,75
Gemengde sla, gekruide en gebakken kip,
tauge, krokante uitjes, sriracha mayonaise en
een focaccia finger
Humminess (vegan)
9,75
Gemengde sla, spicy hummus, gegrilde paprika, rode ui, pepita mix, Balsamico stroop en
een focaccia finger

Huisgemaakte tomatensoep geserveerd met
croutons
klein 3,00/groot 5,00

Blader verder voor onder andere:
frietjes, hamburgers en meer!

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!
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PUUR burger kan ook
Een hamburger van 100% rundvlees met
gemengde sla, rode ui, augurk,
kaas en PUUR saus
Geserveerd met boerenfriet
12,50
Portie poffertjes (12 st.)
met roomboter en poedersuiker

Heeft u onze bierkaart met
speciaalbiertjes al gezien?

Een ruime variatie speciaalbieren en
altijd 1 speciaalbier van de tap!

5,75

Boerenfriet
Portie boerenfriet geserveerd met
mayonaise
Familie bucket boerenfriet
Bucket boerenfriet geserveerd met
mayonaise

3,50

12,50

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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Poffertjes (12 st.)
met roomboter en poedersuiker
Broodje knak
Zacht broodje knakworst

3,00

Tosti ham/kaas
Tosti van boerenbrood met ham
en kaas met ketchup

5,00
Tomatensoep
Klein kopje tomatensoep

Ola handijsjes
Zoek er eentje uit onze ijsjesvriezer
Snoepzak
Puntzakje met oud Hollands
snoepgoed
Zakje chips
Naturel of paprika

2,50
1,50

Limonade
Appelsap
Fristi
Chocomel (koud)
Fuze tea green
Fuze tea sparkling
Kan limonade

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!
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5,75

3,00

1,50
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
5,50

Borrelen met een bucket?					
Kies 4 porties snacks naar keuze incl. bijpassende sausjes
U heeft de keuze uit onderstaande snacks
Tip! lekker i.c.m. een speciaalbiertje van de tap
Snacks
- Portie bitterballen (10 st)					
- Portie gemengd bittergarnituur					
- Portie vegetarisch bittergarnituur					

Appelgebak
gemaakt door tante Rita		
Slagroom
Arretjescake
gemaakt door tante Rita		

3,00
0,60
2,00

Poffertjes (12 st.)
met roomboter en poedersuiker

5,75

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!
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22,50

6,25
6,25
6,25

Coca cola
Coca cola Zero
Chaudfontaine still
Chaudfontaine sparkling
Fanta Orange
Sprite
Fuze tea sparkling
Fuze tea green
Appelsap
Chocomel (koud)
Fristi

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

Droge of zoete witte wijn
Rose
Rode wijn, il Sol

4,50
4,50
4,50

Bloom London Dry Gin met Tonic
en citroen

Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele Espresso
Latte Macchiato

2,50
2,75
2,50
3,00
3,50

Twistea
Keuze uit verschillende losse thee
Verse munt thee
Verse gember thee
Warme chocomel
Slagroom

2,50
3,50
3,50
3,00
0,60

Appelgebak
gemaakt door tante Rita		
Arretjescake
gemaakt door tante Rita		
Poffertjes (12 st.)
met roomboter en poedersuiker

8,50
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3,00
2,00
5,75

Hertog Jan 0.0

Hertog Jan (van de tap)
Een natuurzuiver

Vol van smaak,

biertje met een volle en
rijke smaak

verfrissend met een
bittertje

Alc. 5,1%

2,75

Leffe Blond 0.0

Alc. 0,0%

3,00

Leffe Blond

met een gerookte toets

Een authentiek blond
abdijbier waar een
vleugje bitterheid

Alc. ,0%

Alc. 6,6%

Delicate smaak van
kruidnagel en vanille

doorschemert

4,00

Karmeliet

Radler Krombacher
alcohol vrij

Goudkleurig bier met
een bittertje, zoete en

Een alcoholarm bier.
Met een pittige, frisse

heerlijk kruidige smaak
met mandarijn aroma

Alc. 8,4%

4,00

lemon smaak

4,50

Alc. 0,5%

3,75

Seizoensbier
Een wisselend
seizoensbier van de
tap.

Wisselend
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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!
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