> Bubbels
Clos Amador Brut Reserva Delicat 200 ml

7.00

Een aangenaam droge cava met elegante belletjes. Fruitig en fris met een
licht gele kleur. Aroma’s van citrusfruit en groene appel en een hint van
gerijpt wit (perzik) fruit.

Wijnen
> Witte wijn
Epicuro Pinot Grigio

4.85

Portillo Chardonnay

4.85

Heerlijk rijp fruit van perzik en peer zijn mooi aanwezig in deze Italiaanse
witte wijn.

De Argentijnse Portillo Chardonnay is een heerlijke fruitige witte wijn met
aroma’s van peren, appel en honing. Een sappige wijn met een mooie afdronk.

Portillo Sauvignon Blanc

4.85

Een typische Sauvignon Blanc. Deze Portillo heeft een gele, lichtgouden kleur.
Een frisse stijl en aroma’s van groene appels, rijpe perziken en roze grapefruit
zijn zeer kenmerkend.

Portillo Dulce Natural Sauvignon Blanc

4.85

Deze Dulce Sauvignon Blanc heeft fruitsmaken zoals perzik, grapefruit,
ananas en banaan. Een wijn die de perfecte balans heeft tussen zoet en zuur.

> Rosé
Epicuro Rosato

4.85

Intense zalmroze kleur. In de neus geuren van aardbeien, kersen,
watermeloen, rozen en aromatische kruiden. Zacht en sappig in de mond, fris
en smakelijk met een lange, fruitige afdronk.

> Rode wijn
Epicuro Montepulciano d’Abruzzo

4.85

Mooie robijnrode kleur met paarse hints. Intense aroma’s van kersen en
gedroogde kruiden. Vol van smaak en mooi in balans. Echt een zwoele Italiaan
met een warm en rond karakter.

Portillo Merlot

4.85

Portillo Malbec

4.85

De kleur van deze Portillo is prachtig robijnrood. Gemaakt van de Merlot druif
met een soepel en volle fruitige wijn tot gevolg. In de smaak zijn aroma’s van
rijpe bessen, kersen en specerijen, die ook terugkomen in de geur. De zachte
afdronk maakt deze wijn tot een waar feest.

De Portillo Malbec bevat heerlijke smaken van kersen, framboos en aalbessen
die bijeenkomen in deze donkerpaarse rode wijn. Deze wijn uit de Salentein
serie heeft een pittige afdronk met een vleugje kaneel.

> Bieren
Wij schenken Heineken bier van de tap.
De uitgebreide bierkaart is verkrijgbaar bij het buffet.

> Gin Tonic
Geniet van de lekkerste Gin Tonics. Vraag onze uitgebreide dranken- en
borrelkaart bij het buffet.

Speelparadijs

> Warme dranken

> Kids

Koffie | 2.65
Cappuccino | 2.90
Koffie verkeerd | 2.90
Espresso | 2.55
Dubbele espresso | 3.10
Espresso macchiato | 3.25
Latte macchiato | 3.25
Warme chocolademelk | 3.25

Tosti Ham / Kaas | 4.00

Casinobrood – ham – kaas – ketchup of curry
9
12

6
3

Zacht bolletje Jam | 3.00
Zacht bolletje Nutella | 3.00
Zacht bolletje Kaas | 3.00
Zacht bolletje Ham | 3.00
Broodjes en tosti’s zijn te bestellen tot 17:00 uur.

Slagroom + 0.60

Thee | 2.75
Verse muntthee | 3.15
Verse gemberthee | 3.15
Verse munt- en gemberthee | 3.30

> Kidsdeal

Snackbox Friet | 7.00

Kipcorn, kroket, frikandel of kaassoufflé met patat,
mayonaise, appelmoes en een Slimpie limonade.

Kinderpannenkoek | 8.00
Maak je eigen koffie speciaal!
0.65 per shot
Kies jouw eigen smaak:
> Karamel
> Vanille
> Hazelnoot

+ kinderverrassing

De kleine naturel pannenkoek wordt versierd met
poedersuiker en snoepjes. Inclusief Slimpie limonade.
Grote naturel pannenkoek + 1.00

> Combideal

Friet met snack | 6.50

> Frisdranken
Coca Cola 200ml | 2.65
Coca Cola 330ml | 4.25
Coca Cola Zero 200ml | 2.65
Coca Cola Zero 330ml | 4.25
Lipton Ice Tea Sparkling| 2.85
Lipton Ice Tea Green | 2.85
Lipton Ice Tea Green Zero | 2.85
Lipton Ice Tea Peach | 2.85
Fanta Cassis | 2.65
Fanta Sinas | 2.65
Fanta Sinas Zero | 2.65
Sprite | 2.65
Bitter Lemon | 2.85
Tonic | 2.85
Ginger Ale | 2.85
Ginger Beer | 3.25
Rivella | 2.85
Chaudfontaine Rood | 2.65
Chaudfontaine Blauw | 2.65
Fristi | 2.85
Chocomel | 2.85
Appelsap | 2.85
Red Bull | 4.20
Slimpie Limonade beker | 1.30
Slimpie Limonade kan | 4.50

> Verse sappen

Verse jus d’orange | 4.50
Smoothie | 4.75

Keuze uit: aardbei/ banaan of mango/ ananas

> Vers uit eigen keuken

Keuze saus: mayonaise, curry, ketchup of satésaus
Keuze snack: kipcorn, kroket, frikandel of kaassoufflé

> Borrelkaart
Gezouten noten | 4.25
Bittergarnituur | 11.00
12 stuks

Vegetarische bittergarnituur | 9.25

Gefrituurde brie – gefrituurde champignons – gefrituurde kaasstengels

Gamba kroketjes | 6.00
4 stuks – cocktailsaus

Bierbitterballen | 6.50
6 stuks – mosterdmayonaise

Rundvleesbitterballen | 7.25
8 stuks – mosterdmayonaise

Kaasstengels | 6.00
6 stuks – chilisaus

Plateau du Chef | 23.75

Chefs favoriete plateau voor bij de borrel

Chicken Party | 12.00

Chicken tenders – chicken wings
– chicken strips – huisgemaakte Piro Piro

Nacho’s Pulled Pork | 14.25

Tortillachips – Pulled Pork – kaas
– tomatensalsa – guacamole – crème fraîche

Nacho’s Experience | 11.00

Tortillachips – kaas – tomatensalsa – guacamole – crème fraîche

Broodplank Deluxe | 8.50

Diverse broodsoorten – kruidenboter – aioli – tomatentapenade

Sweet Experience | 17.50
Huisgemaakte zoete lekkernijen

Laat het ons weten als je allergieën of een speciaal dieet hebt. De
glutenvrije en lactosevrije menukaart is verkrijgbaar bij het buffet. Ook is
daar de allergenenkaart verkrijgbaar.

Huisgemaakt appelgebak | 3.75
Slagroom + 0.60

Gebak van het seizoen | 3.75
Bekijk het aanbod in de gebaksvitrine.
Slagoom + 0.60

Kindermuffin | 2.25

Kom gezellig lunchen of
dineren in ons restaurant
Mr Lely!
De kinderen mogen blijven spelen in het speelparadijs.

Eigen consumpties zijn in ons speelparadijs niet toegestaan.

