LEKKER
VERS GEMAAKTE

SUSHI

JAPANSE VOORGERECHTEN

SUSHI

Gyoza (Vleespasteitjes kip met groente)

€  5,00

Edamamme (Sojabonen 100 gr.)

€1 ,75

Wakame (Japanse zeewier 100 gr.)

€2,95

California roll (4 stuks)
Wasabi zalm (4 stuks)
Ebi roll (4 stuks)
Ikura zalm (4 stuks)
Veggie maki (4 stuks)
Spicy Tuna (4 stuks)

€  3,75
€  3,75
€  3,75
€  3,75
€  3,75
€  4,25

Tokio

€  7,50

Osaka

€10,00

Roku (Vegetarisch)

€10,00

Nagano

€12,50

Speciale wensen?
Vraag het aan
onze sushi chef!

nigiri zalm, nigiri tonijn, maki komkommer, maki krabstick
california roll, ebi roll, wasabi zalm roll, nigiri zalm, chuka (zeewier)
chuka (zeewier), maki vega, maki komkommer, maki avocado, gunkan wakame
sashimi zalm, spicy tuna roll, ikura zalm roll, maki komkommer, chuka (zeewier)

IJSCOUPES

BORREL- & HAPJESKAART
vanaf 12.00 uur

Aardbeiencoupe
vanille-, aardbeienijs met verse aardbeien,
aardbeiensaus & slagroom

€  4,95

Notencoupe
hazelnoot-, crocantino-, vanilleijs, noten & slagroom

Broodplankje
met kruidenboter & tapenade

€  4,00

€  4,95

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

€  6,50

Stracciatellacoupe
stracciatella-, vanilleijs, chocoladesaus & slagroom

€  4,95

Kaasplankje voor 2 personen
met diverse soorten kaas van onze kaasafdeling

€  6,50

IJskoffie
koffie met mokka-, vanilleijs & slagroom

€  4,95

€  6,50

beej Benders coupe
bosvruchten-, citroen-, frambozen-, aardbeienijs
met verse frambozen, aardbeien & slagroom

€  5,95

Mediterraans vleeswarenplankje voor 2 personen
met diverse soorten mediterraans vleeswaren
uit onze slagerij
Portie Valuas Bitterballen
6 stuks

€  7.00

Kidscoupe
aardbeien-, vanilleijs, slagroom en discodip

€  3,95

de Beej Benders kidscoupe

Deze beestachtig leuke
beker mag je mee naar
huis nemen!

WIST JE DAT...
...alle afdelingen in onze
versmarkt bijdragen aan
de heerlijke gerechten en
dranken op deze kaart?
Hou onze website in de gaten voor de
nieuwste workshops en activiteiten!

www.beejbenders.nl/agenda

IJSCOUPES & BORRELKAART

ONTBIJT

WARME DRANKEN

Benders Ontbijt
2 schnittbroodjes, plak zuurdesembrood,
kaas, Limburgse ham, jam, boter

€  4,00

Gaasplein Ontbijt
2 schnittbroodjes, plak zuurdesembrood,
kaas, Limburgse ham & eieren, jam, boter

€  6,00

Venlo Ontbijt
2 schnittbroodjes, plak zuurdesembrood,
parmaham, salami, rosbief, Limburgse ham,
gekookt ei, remouladesaus, boter

€  9,00

Parkstraat Ontbijt
2 schnittbroodjes, plak zuurdesembrood,
jonge kaas, brie, kruidenkaas, oude kaas,
gekookt ei, jam, boter

€  9,00

Thee van Simon Lévelt 		
Verse muntthee		
Koffie uit eigen branderij 		
Cappuccino 		
Espresso 		
Dubbele espresso 		
Latte Macchiato 		
Café Latte 		
Espresso Macchiato 		

€  1 ,75
€  2,25
€  1 ,75
€  2,00
€  1 ,75
€  2,75
€  2,50
€  2,00
€  2,00

LUNCH

Extra te bestellen:

(uitsluitend als aanvulling op een van bovenstaande ontbijten)

Extra schnittbroodje
Portie spek
Verse jus d’orange
Portie roerei (2 stuks)
Portie spiegelei (2 stuks)

€  0,50
€  1,00
€  1 ,75
€  2,00
€  2,00

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

€  3,00
€  3,00
€  4,00
€  5,00

Grootmoeders tomatensoep 				
Gele curry-kokossoep met kip 				
Italiaanse bouillabaisse				
goed gevulde vissoep

Sandwich van wit of bruin desembrood - uit eigen bakkerij
Sandwich met huisgemaakte tonijnsalade			
Sandwich met kaas-prei-eiersalade			
Sandwich met Limburgse beenham en honingmosterd dressing
Sandwich met gerookte zalm en kruidenkaas			
Sandwich met geitenkaas van de Bokkesprong, 		
honing, appel, walnoot

€  3,50
€  4,00
€  4,50

Uitsmijter naar keuze belegd 				
(jonge kaas, oude kaas, rosbief, spek, Limburgse ham)
Huisgemaakte saté van Riet met brood en atjar		
Scholfilet gepaneerd met spekjes en ui
		
Klassieke kalfsschnitzel met frisse salade en friet		

Salade met op de huid gegrilde zeebaars en gamba’s
Salade met gebakken kip				
Salade met geitenkaas en rode biet
		

€  6,00

€  4,50
€  4,50
€  4,50
€  4,50
€  4,50

€  8,00
€ 11,00
€ 12,50
€  9,50
€  9,50
€  9,50

Zin in sushi? Kijk op onze speciale sushi kaart.

ONTBIJT- & LUNCHKAART
tot 12.00 uur

tot 16.00 uur

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Broodplankje
met kruidenboter & tapenade

€ 4,00

Zwarte kip - recept van Poelier Hendriks
met friet en salade

€  9,00

Grootmoeders tomatensoep

€ 3,50

€  9,00

Gele curry-kokossoep met kip

€ 4,00

Beej Benders burger - uit eigen slagerij
met cheddar en friet

Italiaanse bouillabaisse
goed gevulde vissoep

€ 4,50

Huisgemaakte saté van Riet 		
met friet en atjar

€  9,50

Carpaccio van Blonde d’Aquitaine
met truffelmayonaise en frisse salade

€ 7,50

Ovengegaarde kabeljauwfilet met een Sauce Antiboise
met friet en roerbakgroente

€ 14,50

Crostini met zalmtartaar
en wasabimayonaise

€ 7,50

Gegrilde zalm met saus Salmoriglio
met friet en roerbakgroente

€ 14,50

Tournedos Blonde d’Aquitaine (220gr)
met antiboisesaus of pepersaus, friet en roerbakgroente

€ 18,50

Vegetarische Pasta 		
in overleg met de kok

€  8,50

SALADES

(het middelste deel van de ossenhaas, ook wel de biefstuk van de haas genoemd)

Salade met op de huid gegrilde 			 € 9,50
zeebaars en gamba’s			
Salade met gebakken kip			 € 9,50
Salade met geitenkaas en rode biet
€ 9,50

DESSERT

KINDERMENU
Mini pizza margherita 		

€4,00

Pasta bolognese		
€6,00
Friet met frikandel		

€6,00

Friet met kroket		

€6,00

EXTRA TE BESTELLEN:
Portie friet 		
Salade		

Zin in sushi? Kijk op onze speciale sushi kaart.

Caramel-cheesecake met chocolade ganache		

€  4,00

Brownie uit eigen keuken met ijs		

€  4,00

Huisgemaakte tiramisu 		
€  4,00
IJs van Heldro met vers fruit 2.0		

€  4,00

Kaasplankje met de lekkerste kazen van onze kaasspecialist

€  6,50

€3,50
€3,50

DINERKAART
vanaf 16.00 uur - keuken sluit om 20.00 uur

