De Keuke
ONTBIJT

€5

MANEBLUSSER CITY SPECIALS

SNACKS

Koffie of thee
met een croissant of viennoiserie

Tomatensoep met brood

Ontbijten kan van 9u tot 11u.
Alle andere gerechten zijn te bestellen
vanaf 11u.

Soep van de dag met brood

7

Geserveerd met salade
en aardappelgerecht naar keuze.

met balletjes of zonder balletjes
7

met balletjes of zonder balletjes
Caesar salade

14

Salade met geitenkaasje

HAPJES

14.4

Croque ham & kaas

8.5

Croque van het huis

11.5

Portie frietjes

4

Portie kaas

6

Kaaskroketten

12.2

Portie salami

6

Garnaalkroketten

13.5

Portie gemengd: kaas & salami

9

Duo kroketten

13

Warme mix (8 stuks)

9

Warme mix veggie (8 stuks)

9

Pasta bolognaise

13

Pasta veggie

13

Pasta carbonara

15

Stoofvlees
bereid met Gouden Carolus

18.8

Vol-au-vent
met champignons
en romige Maneblussersaus

16.6

Balletjes in tomatensaus

13.5

City burger
huisgemaakte burger met
Maneblusser mayo

15.5

Scampi diabolique

16.6

VOOR DE KADEEJE
Inclusief kinderijsje
Pasta bolognaise

8

Pasta veggie

8

Balletjes in tomatensaus

8

Curryworst of nuggets met frietjes
Stoofvlees
met salade en aardappelgerecht
naar keuze

FEESTJE?
Raadpleeg onze website voor meer
informatie over optredens, sport op groot
scherm, zondagse brunches, speciale acties
en zoveel meer.

9.5
9

KEUZE GEMAAKT?
Bestellen doe je aan De

Baar.

Zelf van plan om iets te organiseren en nog
op zoek naar een leuke locatie? Mail ons op

De bieper vertelt je wanneer jouw

info@maneblusser.city of spreek een van
onze medewerkers aan.

bij De

bestelling kan afgehaald worden

Keuke.

Vegetarische opties zijn aangeduid met

DESSERT
Wafel met suiker en slagroom

6

Diëten, allergieën of andere vragen?

Chocomousse

we helpen je graag verder.

Milkshake
6.6
vanille/chocolade/aardbei/banaan

Vraag gerust meer info aan De

Baar,

Smakelijk!

Mercie oem
oep te keusse!

6.6

7,5
Freakshake milkshake met toppings
vanille/chocolade/aardbei/banaan
IJs

8
dame blanche/vanille/brésilienne

Kinderijsje
1 bolletje naar keuze

Tevreden van je bezoek aan Maneblusser City? Laat het ons weten op Google Maps, Tripadvisor of Facebook!

3

