
Take Away: ma t/m za
Afhalen tot 19.30 uur

Volg ons op Facebook & Instagram voor acties & nieuwtjes!

Fingerfood

Pain Rustique | kruidenboter     5
Naanbrood | hummus   6.5
Nacho’s   6
Sticky Chicken Wings 6.5
Bitterballen of falafelballetjes             7.5
Kaastengels   8

Vegetarische box   22.5
naanbrood | hummus dip | falafelballetjes 
avocado crème | groene salade
geitenkaaskroketjes | kaastengels
Borrelbox   22.5
nacho’s | bitterballen | pain rustique
kruidenboter | sticky chicken wings
scampi’s in look | onion rings

Boxen

Hoofdgerechten
Homemade Spareribs  20
langzaam gegaard | keuze uit sweet of spicy
inclusief frietjes
Ribs 4 Two  37.5
langzaam gegaard | keuze uit sweet of spicy
inclusief frietjes 
Rendang van rundvlees       18.5
komkommer in zoetzuur | gebakken uitjes 
incl. Basmati rijst
Kipsaté        18.5
huisgemaakte pindasaus | gebakken uitjes
zoetzure komkommer | keuze uit rijst/frietjes
Gado Gado             18.5
huisgemaakte  pindasaus | gebakken uitjes 
edamame boontjes | taugé | sperziebonen 
gekookt eitje | kokosrasp | incl. Basmati rijst
Maaltijdsalade Caesar            12.5
kippendij | Parmezaan | eitje | bacon | tomaat

Burgers
BBQ Burger    15
Irish Cheddar | bacon | BBQ saus | tomaat | ui 
Mexicaanse Burger                         15
Jalapeño | tomaat | avocado crème
cheddar kaas | ui | onion rings
Classic Cheese Burger  15
Irish Cheddar | ui | tomatenketchup
sweet pickles relish | American mustard
Falafel Burger                         12.5
hummus | komkommer | paprika

*inclusief frietjes, ook met glutenvrij broodje 
verkrijgbaar

Dessert
Mint chocolate Cake          6.5
Belgische chocoladekoek | romige pepermunt 
fondant | ganache | muntkruimel 
Doosje zoet          5
roomboterkoekjes | oreo | bonbons
moccaboontjes | worteltaartje

Acties
Bij een besteding van 30 euro (of meer) 
krijgt u een doosje zoet cadeau

Bij een besteding van 50 euro (of meer) 
krijgt u een flesje wijn naar keuze cadeau

Taart
Versgebakken appeltaart         12.5
minimaal 1 dag van te voren bestellen
een hele taart, ca. 8 tot 10 stukken

Cadeautip:
Brasserie1600 cadeaubon

Gelieve uw bestelling tussen
11.00 en 17.00 uur doorgeven

0118 - 43 50 35

Reigerstraat 9
4331 BA Middelburg


