WARME DRANKEN

BIEREN VAN DE TAP

Thee
€  1,95
Verse muntthee
€  2,50
Koffie onze eigen beej Benders Blend
€  1,95
Cappuccino
€  2,25
Espresso
€  2,00
Dubbele espresso
€  3,00
Latte Macchiato
€  2,50
Café Latte
€  2,25
Espresso Macchiato
€  2,25
Koffie special met beej Benders likeur & slagroom
€  2,25
De-café
€  1,95
De-cappuccino
€  2,25
De-Latte Macchiato
€  2,75
Warme chocomelk
€  2,50
Chocomelk koud
€  2,00
Aardbeiendrink
€  2,00
Melk warm/koud
€  2,00
beej Benders Limburgse koffie met Elske
€  3,90
Irish coffee
€  4,50
French coffee
€  4,50
> Wij hebben ook lactosevrije melk. Vraag hierna bij de bediening.

Brand Pilsener 			
0,25 l.
Half Om/Sjoes 0,25 l.					
Brand Pilsener 			
0,5 l.
Venloosch Alt 0,2 l.					
Chateau Neubourg Pilsener 0,25 l.					
Brand Speciaalbier 0,25 l.					
Beej Benders Beer 0,25 l. 					
Gulpener seizoensbier 0,25 l.					

GEBAK
Vlaai aanbod van de dag
Gebak “Hertje Venlo”
Appeltaart
Koffie of thee met vlaai
Portie slagroom

€
€
€
€
€

2,50
2,95
2,95
3,95
0,50

WIJNEN

RODE WIJN
Dusseau Cabernet Sauvignon

Glas € 3,30

Fles €  15,95

Bigi Sangiovese

Glas € 3,50

Fles €  16,95

Herkomst, Zuid Frankrijk Cotes de Languedoc
Smaak: kruidige stevige wijn, met tonen van zwart fruit
Herkomst, Orvieto Umbrië Italie
Smaak: wijn met veel fruit en een mooie balans

WITTE WIJN
Dusseau Chardonnay

Glas € 3,30

Fles €  15,95

Bigi Vipra Bianco

Glas € 3,50

Fles €  16,95

The Ned Sauvignon Blanc

Glas € 3,75

Fles € 17,95

ROSÉ WIJN / ZOETE WITTE WIJN
Domain roma grenach gris (rosé)

Glas € 3,30

Fles €  15,95

Macatela semi dulce bianco (zoet, wit) Glas € 3,30

Fles €  15,95

Herkomst: Orvieto Umbrië Italie
Smaak: rijke smaak en plezierig fris!

Herkomst, Orvieto Umbrië Italie
Smaak: wijn met veel fruit en een mooie balans

Smaak, mild zoet, licht stroperig met een milde afdronk
Heerlijke rosé met veel sap en zachte gekruidheid

fritz-kola
fritz-kola suikervrij
fritz-limo sinaslimonade
fritz-limo citroenlimonade
fritz-limo meloenlimonade
fritz-limo appel-kers-vlierbeslimonade
fritz-spritz bio-rabarber-frisdrank
Val Vitamine C
Rivella
Lipton icetea (0,2 l)
Naturfrisk Tonic Water
Naturfrisk Ginger Ale
Marie Stella Maris plat water
Marie Stella Maris bruis water
Marie Stella Maris plat water 0,75l.
Marie Stella Maris bruis water 0,75l.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,95
1,95
1,95
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,25
2,25
1,95
1,95
4,95
4,95

Verse jus d’orange
Smoothie van de dag
Schulp appelsap
Schulp appel/perensap
Schulp tomatensap
Yagua Ice tea - Cool mint

€
€
€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75

Groene thee “infusion”, rooibosthee, aloë vera met verse munt.

BIER (FLESJES)
Amstel Malt 0,30 l.
Amstel Radler 0.0% of 0.2% 0,30 l.
Brand donker 0,30 l.
Timmermans Kriek Lambicus 0,25 l.
ut Paeterke oet Venlo

€
€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
3,50
3,50

1,95
1,95
3,90
2,50
3,25
3,50
3,50
3,75

Alle wijnen die wij schenken
zijn ook te koop in onze versmarkt.

Herkomst: Nieuw Zeeland
Smaak, klassieke mooie sauvignon, met veel citrus!

FRISDRANKEN

€
€
€
€
€
€
€
€

€ 3,50

MENUKAART
ONTBIJT • LUNCH • DINER • BORREL

SAMEN GENIETEN VAN ETEN & DRINKEN

WELKOM BEEJ BENDERS
Een plek die draait om de liefde voor eten en drinken en het
ambacht dat daarbij hoort. Een plek waar je samen geniet
van al het lekkers dat Venlo en omgeving te bieden heeft.
Niet alleen kijk je in onze open keuken mee hoe de chefkoks de maaltijden bereiden. Maar op de versmarkt zie je
de ingrediënten liggen, of zelfs gemaakt worden door onze
versspecialisten. Zo zorgen de bakkers van Piepers iedere
dag voor vers brood en branden we zelf de koffie.
Het liefst maken we zoveel mogelijk producten zelf, of halen
ze uit de streek. Beej Benders werkt daarvoor nauw samen
met Limburgse boeren, tuinders en andere leveranciers van
versproducten. Hierdoor zitten er geen overbodige schakels in
de handelsketen en zijn de producten laag geprijsd. Dat maakt
genieten van onze gerechten nog makkelijker. Kies maar gauw
wat lekkers uit. Eet smakelijk!

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,50
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
5,00

vanaf 12.00 uur

Broodplankje
met diverse dips

€  4,00

Borrelplankje voor 2 personen
met o.a. olijven, tapenade & brood

€  6,50

Portie Valuas bitterballen
6 stuks

€  7.00

Kaasplankje voor 2 personen
met diverse soorten kaas van onze kaasafdeling

€  7,50

Mediterraans vleeswarenplankje voor 2 personen
met diverse soorten mediterraanse vleeswaren
uit onze slagerij

€  7,50

Wist je dat...
Al onze gerechten worden
bereidt met ingrediënten van
onze eigen versmarkt.

IJSCOUPES

Een verrassend,
stevig bier van
hoge gisting.
Tonen van fruit,
kruiden en hop
geven dit amberkleurige bier karakter.
Sprankelend bier met
een bitter ondertoon.

Kids coupe (in een leuke beker)
2 bolletjes ijs (aardbeien, vanille, banaan of chocolade),
slagroom en discodip
Yoghurt coupe
yoghurt-, yoghurt/aardbei-, yoghurt/mango-ijs,
vers fruit & slagroom
Noten coupe
hazelnoot-, crocantino-, vanille-ijs, noten & slagroom
Bananensplit
bananen-, karamel-, vanille-ijs, verse banaan,
chocoladesaus en slagroom
IJskoffie
koffie met mokka-, vanille-ijs & slagroom
beej Benders coupe
bosvruchten-, citroen-, frambozen-, aardbeien-ijs
met rood fruit & slagroom
Chocolade coupe
stracciatella-, chocolade-, witte chocolade-, vanille-ijs,
chocoladesaus en slagroom

OVERIG
Bokma Jonge Jenever
Bokma Oude Jenever
Fernet branca
Jägermeister
Vieux
De IJsvogel Limoncello
Amaretto di Saronno
Cointreau
Tia Maria
Grand Marnier Orange
Licor 43
Baileys
Pernod
Bombay Sapphire Gin
Gordon Gin
Whiskey Famous Grouse
Venlose likeur
Remy Martin Cognac VSOP

BORREL- & HAPJESKAART

VERS • MARKT • RESTAURANT

Mgr. Nolensplein 54, Venlo

077 351 33 35

€  3,95
€  4,95
€  4,95
€  4,95
€  4,95
€  5,95
€  5,95

www.beejbenders.nl

7 dagen per week geopend: ma t/m vrij - 9:00-20:00 uur | Zaterdag - 8:00-20:00 uur | Zondag - 9:00-20:00 uur

ONTBIJT tot 12.00 uur

LUNCH

Benders ontbijt
2 schnittbroodjes, plak zuurdesembrood van bakkerij
Pijpers, kaas, Limburgse ham, jam en boter

€  4,50

Gaasplein ontbijt
2 schnittbroodjes, plak zuurdesembrood van bakkerij
Pijpers, kaas, Limburgse ham & eieren, jam en boter

€  6,50

Combinatie van bloedworst en balkenbrij
€  7,50
van slagerij Gielen, geserveerd met desembrood van bakkerij
Pijpers, Benders kroet en gebakken Elstar appeltjes
Venlo ontbijt
2 schnittbroodjes, plak zuurdesembrood van bakkerij
Pijpers, Parmaham, salami, rosbief, Limburgse ham,
gekookt ei, remouladesaus en boter

€  9,50

Parkstraat ontbijt
2 schnittbroodjes, plak zuurdesembrood van bakkerij
Pijpers, jonge kaas, brie, kruidenkaas, oude kaas,
gekookt ei, jam en boter

€  9,50

Extra te bestellen:

(uitsluitend als aanvulling op een van bovenstaande ontbijten)

Gekookt ei
Extra schnittbroodje
Portie spek
Portie roerei (2 stuks)
Portie spiegelei (2 stuks)
Portie balkenbrij (2 plakken)
Portie bloedworst

€  0,30
€  0,50
€  2,00
€  2,00
€  2,00
€  2,50
€  2,50

Hangop met cruesli
Hangop met muesli
Hangop met vers fruit
Hangop met cruesli of muesli & vers fruit

€  3,50
€  3,50
€  4,50
€  5,00

TIP van de specialisten
Wij slaan de handen graag ineen. Ons versgebakken
speltbrood combineert heerlijk met de zelfgemaakte
bloedworst en balkenbrij van Slagerij Gielen. De Elstar
appeltjes maken het geheel af.

SOEPEN

tot 16.00 uur

Sandwich van wit of bruin desembrood uit eigen bakkerij
Sandwich tonijn
met onze huisgemaakte tonijnsalade, rijkelijk
gegarneerd en een zoete mayonaise
Sandwich Caprese
met o.a. tomaat, mozzarella, basilicum en aceto
Sandwich zalm met gerookte zalm en piccalilly
Beej Benders Clubsandwich
gemaakt van smeuïg briochebrood van bakkerij Pijpers,
geserveerd met krokant spek van slagerij Gielen,
malse kipfilet van poelier Hendriks en
huisgemaakte remoulade

€  4,95

Tomatensoep
Romige paddenstoelensoep
Bouillabaise
rijkgevulde vissoep, geserveerd met brood en rouille
Soep van de dag

€
6,95
€  6,95

SALADES vanaf 12.00 uur

€  4,95

Flammkuchen Beej Benders
€  6,50
met Limburgse rauwe ham, ruccola, zongedroogde
tomaatjes, rode ui, geitenkaas van onze kaasafdeling
en wat pesto.
Uitsmijter Beej Benders
€  6,95
met 3 scharreleitjes, desembrood van bakkerij Pijpers,
ham, kaas, en huis ingelegd zoetzuur 		
Combinatie van bloedworst en balkenbrij
€  7,50
van slagerij Gielen, geserveerd met desembrood van bakkerij
Pijpers, Benders kroet en gebakken Elstar appeltjes
Uitsmijter deluxe
€  8,95
met 3 scharreleitjes, desembrood van bakkerij Pijpers,
kaas, rosbief, krokant spek, huis ingelegd zoetzuur en
Venloosche kalde schottel
Benders Saté
€  9,50
huisgemaakte, malse saté gemaakt van kophaas,
geserveerd met brood van bakkerij Pijpers

Onze soepen en salades
worden geserveerd met
brood van bakkerij Pijpers
en kruidenboter.

Kappa maki (6 stuks) - vegetarisch
California roll (4 stuks)
Wasabi zalm (4 stuks)
Ebi roll (4 stuks)
Ikura zalm (4 stuks)
Veggie maki (4 stuks)
Spicy Tuna (4 stuks)
Sake Nigiri (4 stuks)

€  2,75
€  3,75
€  3,75
€  3,75
€  3,75
€  3,75
€  4,25
€  5,00

Tokio

€  7,50

Osaka

€10,00

Roku (Vegetarisch)

€10,00

Nagano

€12,50

california roll, ebi roll, wasabi zalm roll, nigiri zalm, chuka (zeewier)

uit belfeld

chuka (zeewier), maki vega, maki komkommer, maki avocado, gunkan wakame
sashimi zalm, spicy tuna roll, ikura zalm roll, maki komkommer, chuka (zeewier)

Maaltijdsalade kip
gemengde salade met malse kipfilet knapperige
croutons, en pesto dressing
Maaltijdsalade Nicoise
klassieker met onze huisgemaakte tonijnsalade,
scharreleitje, knapperige groene boontjes,
krielaardappelen, olijfjes, kappertjes en rode uienringen
Salade “Oet de Venlo Kas”
royale salade met seizoenssla- en groenten,
geserveerd met stukjes krokant spek, oude kaas en
frambozen dressing
Maaltijdsalade met zalm en scampi's
met drie gemarineerde scampi’s en gerookte
Noorse zalm, geserveerd met een
dille tuinkruiden dressing

VOORGERECHTEN

€  3,95
€  4,50
€  5,50
€  4,50

€  9,95
€  9,95

€ 10,95

€ 12,95

vanaf
16.00 uur

Broodplankje
met diverse dips
Carpaccio, onze evergreen
mals rundvlees, klassiek gegarneerd
met o.a. pijnboompitjes, Parmezaanse kaas
en zwarte truffelmayonaise

€  4,00
€ 10,95

JAPANSE VOORGERECHTEN
Gyoza (Vleespasteitjes kip met groente)
Edamamme (Sojabonen 100 gr.)
Wakame (Japanse zeewier 100 gr.)

DESSERT

SUSHI vanaf 12.00 uur

nigiri zalm, nigiri tonijn, maki komkommer, maki krabstick

16.00 uur
HOOFDGERECHTEN vanaf

vanaf 12.00 uur

€  5,00
€1 ,75
€2,95

vanaf 16.00 uur

Huisgemaakte tiramisu
romige mascarpone, room en lange vingers
ingelegd in o.a. koffie en amandellikeur
Kaasplankje
heerlijke selectie harde en zachte kazen van onze
kaasafdeling, geserveerd met onze vijgenchutney
Cafe glacé
vanille-ijs geserveerd met koffiesiroop en
slagroom
Chocoladetaartje
geserveerd met warme kersen met een vleugje
Kirsch en sinaasappel
Wentelteefjes
gemaakt van zoet briochebrood, geserveerd
met romig kaneelijs

€  5,00

Beej Benders Burger
€  9,95
zelfgemaakte burgers (slagerij Gielen) van mals
en 100% rundvlees, geserveerd met huisgemaakt
zoetzuur en friet - medium geserveerd
Zwarte kip
€ 10,95
heerlijk zacht gestoofd kippendijvlees van poelier
Hendriks, geserveerd met friet en salade
Benders Saté
€  9,95
huisgemaakte, malse saté gemaakt van kophaas,
geserveerd met friet, atjar en kroepoek
Vegetarisch Pasta
€  9,95
een dagverse creatie van onze chefs
Pasta scampi’s (6 stuks)
€ 12,95
smeuïge tagliatelle, spinazie en een romige saus
met o.a. crème fraîche en een vleugje Pastis
Ovengegaarde kabeljauw
€ 15,95
geserveerd met geroerbakte seizoensgroenten,
piccalilly en friet
Gegride zalmfilet (160 gram)
€ 15,95
met salmorigiliosaus, geroerbakte seizoensgroenten en friet
Vispannetje
€ 15,95
rijkelijk gevuld met verse vis van onze eigen
visafdeling, geserveerd in een bouillabaisesaus met friet
Mosselpannetje met friet of brood
€ 17,95
Gegrilde entrecote (200 gram)
€ 18,95
van slagerij Gielen geserveerd met een groentenratatouille, gepofte aardappel en peterselie pesto of
zwarte truffelmayonaise - medium geserveerd
Tournedos van ossenhaas (180 gram)
€ 19,95
van slagerij Gielen geserveerd met een groentenratatouille, gepofte aardappel en kruidenboter
- medium geserveerd
Seizoensgerecht:
Konijnenbout
zacht gesmoord in o.a. Benders kroet,
geserveerd met friet en salade

€ 17,50

Meer weten over
vegetarische maaltijden
en/of allergenen?
We informeren je graag.

€  6,00
€  6,00
€  6,00
€  6,00

Of een van onze heerlijke ijscoupes (zie voorzijde van de kaart)

KINDERMENU
(mini) Tomatensoep
Kinderpannenkoek
Kindersushi (komkommer maki)
Mini pizza margherita
Pasta bolognese
Friet met frikandel en appelmoes
Friet met kroket en appelmoes

€  2,50
€  2,75
€  2,75
€  4,50
€  6,00
€  6,00
€  6,00

