Berlicum juli 2019
Volg ons op facebook:
www.facebook.com/eetcafedeprinsberlicum
instagram.com/eetcafedeprins

Gewoon gezellig eten en lekker drinken

de tap
Van

Mort Subite
Kriek Lambic

Lunchkaart
Suggesties!
We blijven natuurlijk altijd bezig met
vernieuwen en en verbeteren. Zo hebben
we afgelopen weken een nieuwe,
uitgebreide tapinstallatie gekregen met
maar liefst 12 verschillende bieren op
de tap!
Voor de lunch is al dat bier misschien
nog een beetje veel van het goede
maar probeer dan eens onze heerlijke
smoothies? Of liever een alcocholvrije
cocktail? Daarnaast hebben we ook
van royal club heerlijke soda’s zoals
bijvoorbeeld bloedsinaasappel en
gember.
Verder wensen wij iedereen vooral
een hele fijne vakantie en voor de
thuisblijvers staan wij elke dag klaar!

WIFI

Network: De PrinsGuest
Pass: gasttoegang

De Prins wenst
iedereen een
“Prinsheerlijke Zomer”
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onvergetelijk!

WARME GERECHTEN
‘Blackson’ burger

KOUDE GERECHTEN
15,50

20,75

14,50

8,50

twee ambachtelijke kroketten - brood mosterd

Spare-ribs
Huisgemarineerd - chilisaus - cocktailsaus

15,50

Twee sneeën geroosterd brood - gebakken
champignons - spek - ui - tomaat - kaas

Twaalf uurtje
Drie sneeën brood - ham - kaas - kroket tomatensoepje

Twaalf uurtje deluxe
Drie sneeën brood - carpaccio - gerookte
zalm - Oma Bobs kroket - tomatensoepje

Carpaccio van de ossenhaas

11,50

Carpaccio anders
Carpaccio van ossenhaas - oude kaas
- pijnboompitten - truffelmayonaise eendenleverkrullen

Prinsheerlijke parade

14,-

12,50

Één soepje - drie verschillende gerechtjes
- voor als je niet kunt kiezen

SPECIALS
Toast ‘de Prins’

13,50

Carpaccio van ossenhaas - pijnboompitten
- spekjes - oude kaas - basilicumdressing

Beter leven kip - satésaus - keus uit brood
of friet

Kroketten van Oma Bobs

Vistrio
Salade met gewokte gamba’s - gerookte
zalm - tonijnsalade

Hollandse dikbil biefstuk - salade
- gebakken champignons - brood

Huisgemaakte kipsatéspies

12,-

Flinterdunne tonijn - pappadum - wakame
- sojaparels - edamebonen - ingelegde
gember- wasabimayonaise

Hamburger - gebakken ei - kaas - tomaat
- komkommer - bacon - ui - Prins Macsaus
- frietjes

Biefstuk van ‘van Kraaij’

Tonijnsashimi

Salade ‘de Prins’
9,25

11,50

Gerookte kipfilet - noten - spekjes - feta knoflookdressing

9,25

13,-

VERGADEREN BIJ DE PRINS!
Bij de Prins hebben we een mooie
vergaderzaal tot uw beschikking welke
van alle gemakken is voorzien. Beamer,
flipover, goede koffie en fris binnen
een handomdraai. Vergadering of cursus
met geheel verzorgde lunch of diner?
Vraag naar de mogelijkheden voor uw
bedrijf.

onvergetelijk!

CLUBSANDWICHES

SOEPJE

Geserveerd met frietjes en mayonaise

Tom Kha Kai soep

Gerookte kipfilet
Sandwich - bacon - tomaat - komkommer kipfilet - Prins Clubsaus

Gerookte zalm
Sandwich - gerookte zalm - zongedroogde
tomaat - komkommer - cocktailsaus

10,75

Kokos - taugé - shi-take - citroengras
garnalen

Tomatensoep
11,-

Sandwich - carpaccio - oude kaas - spekjes
- pijnboompitten - truffelmayonaise
Met eendenleverkrullen? +3,-

Krijtbord

Proeverij van soepjes

VERS BELEGD BROOD
U kunt kiezen uit mais of waldkorn brood

Carpaccio van ossenhaas

Uitsmijter vanaf
Drie eieren met keuze uit ham - kaas - spek 7,50
- ui - champignons

Carpaccio van ossenhaas - oude kaas spekjes - pijnboompitten - basilicumdressing
- TIP: kan ook met truffelmayonaise

Uitsmijter carpaccio

Gerookte zalm

11,50

8,-

9,50

Groentes - spek - champignons

4,50

6,25

Gerookte zalm - brie - cocktaildip

Gegrilde groenten - noten - honingmayo

Warme brie

6,25

10,25

9,75

Brie - spekjes - noten - honingdressing

Biefstukpuntjes

Ham - kaas - salade

Geitenkaas

10,-

Kipfilet - champignons - spek - ui - tomaat chilisaus - nacho’s - guacamole

Tonijnsalade - rode ui - zongedroogde tomaat

U kunt kiezen uit mais of waldkorn brood

Zalm en brie

Hete kip

Huisgemaakte tonijnsalade

TOSTI’S
Classic

9,75

Gerookte zalm - rode ui - zongedroogde
tomaatjes - cocktaildressing

Met keuze uit ham - kaas - spek - ui champignons

Boerenomelet

6,25

Drie kleine soepjes

U kunt kiezen uit mais of waldkorn brood

Omelet vanaf

5,-

11,-

EIERGERECHTEN

Carpaccio - pijnboompitten - oude kaas spekjes - truffelmayonaise - drie gebakken
eitjes

5,-

Huisgemaakt - gehaktballetjes - room

Soep van de week
Carpaccio

6,25

9,50

12,50

Biefstukpuntjes - teriyaki - gewokte groenten
- chilimayonaise

Proeverij van broodjes

12,25

Drie sneeën waldkorn - carpaccio tonijnsalade - gerookte kipfilet

Geitenkaas
Lauwwarme geitenkaas - gemengde noten rucola - honingmosterdmayonaise

10,25

onvergetelijk!

HIGH TEA MET PUUR GLUK

kleine momenten.
groot gluk
Behoefte aan een gluksmomentje?
Verwen jezelf en de mensen die je lief
hebt met een goed gevulde high tea. Nu
mét de overheerlijke kwaliteitsthee van
GLUK. Pure verwennerij uit Berlicum.
Reserveer snel. Geniet rijkelijk!

www.puurgluk.nl

