Afhaalmenu de Umbelder
Van donderdag t/m zondag te bestellen

•

Bestellen tussen 11.00 en 18.45 uur via 0495-524852

•

Afhalen of bezorgen tussen 16.00 uur en 19.00 uur

•

Afhalen = 10% korting

•

Bezorgkosten +€2,50 en boven de € 30,- is gratis

•

Wij bezorgen alleen in de Weerter wijken

Soepen (met brood en kruidenboter)

0.5L (2 porties)

1L (4 porties)

Goulashsoep

€10

€18

Tomatensoep met soepballetjes

€8

€15

Mosterdsoep met spekjes

€8

€15

Pompoen-gele curry

€8

€15

Soepbox 3x 0.5 liter naar keuze (6 porties)

€22.50

Soepbox 3x 1 liter naar keuze (12 porties)

€40

Maaltijdsalades
•

Salade kip: gerookte kipfilet, gebakken stukjes kip, chili + oestersaus, taugé – €13.25

•

Salade geitenkaas: uitgebakken spekjes, notenmix, honing – €13.25

•

Salade carpaccio: Parmezaanse kaas, truffelcrème, pijnboompitten – €13.25

•

Salade vegan: hummus, cashewnoten, gegrilde groenten, cherrytomaten – €13.25

•

Salade vis: gebakken knoflook garnalen, gerookte zalm, kruidenmayo – €14.50

Pasta’s
•

Tagliatelle Bolognese – €13.50

•

Tagliatelle met gerookte zalm en scampi, tomaatjes en roomsaus met kruidenkaas – €13.50

•

Ravioli met paddestoelen, truffelsaus, Parmezaanse kaas, warme groenten – €14.95

Hoofgerechten (alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd met friet)
•

Hoenfilet met Serranoham en romige Cognacsaus, warme groenten – €14.95

•

Kipsaté, satésaus, atjar, kroepoek, salade, krokante uitjes (gebakken rijst of friet) – €14.95

•

Gemarineerde varkenshaas, stroganoffsaus, warme groenten – €14.95

•

Zalmfilet met een korstje van tomatentapenade, basilicumsaus, warme groenten – €16.50

•

Zeebaarsfilet met tomaatjes, saffraansaus, warme groenten – €16.50

•

Boeuf Bourguignon, warme groenten, rösti – €16.50

•

Hazenpeper, rode kool, pommes duchesse – €17.50

•

USA combo: bacon & cheeseburger, 1/2 spare rib en Mac ’n cheese – €19.50

Extra salade – €2.50
Extra portie friet – €2.50
Extra portie gebakken rijst met groenen – €3.50

Desserts
•

Chocolademousse, wit en puur – €4.75

•

Tiramisu – €4.75

•

Profiterols gevuld met Limoncellocrème, witte chocoladesaus – €4.75

Wijnen (fles)
•

Macabeo-Verdejo (wit) – €8.95

•

Grüner Veltliner (wit) – €9.95

•

Kiwi Cuvée Syrah (rood) – €8.95

•

Nero Negroamaro Cabernet Souvignon (rood) – €9.95

•

Niersteiner (zoete witte) – €8.95

•

Icastelli (rose) – €8.95

