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 hiernaar bij de bediening.

Brand Pilsener 0,25 l. 
1,95
Brand Pilsener 0,5 l.
 3,90
Half Om/Sjoes 0,25 l.	1,95
Chateau Neubourg Pilsener 0,3 l.
3,25
Beej Benders Beer 0,25 l. 					
 3,50
Cornet oaked blond 0,25 l. 	
3,50
Gulpener ur-weizen 0,3 l.					 3,75
Gulpener ur-weizen 0,5 l. 					 4,95
Urthel Saisonnière (Belgisch blond bier) 0,33 l.			 3,95

Lekker voor erbij...

2 Visser bonbons (van onze chocolade afdeling)
Vlaai aanbod van de dag
Koffie likeur - huisgemaakt
Koffie met 2 Visser bonbons
Appeltaart
Portie slagroom
Siroop lekker in koffie, cappuccino of latte macchiato
Keuze uit: karamel, popcorn, amandel & hazelnoot.









1,00
2,50
2,50
2,95
2,95
0,50
0,50

FRISDRANKEN
fritz-kola	1,95
fritz-kola suikervrij	 1,95
fritz-limo sinaslimonade
 1,95
fritz-limo citroenlimonade
 2,00
fritz-limo meloenlimonade
 2,00
fritz-limo appel-kers-vlierbeslimonade
 2,00
fritz-spritz bio-rabarber-frisdrank
 2,00
fritz-spritz bio-appel-frisdrank
 2,00
Val Vitamine C
 2,00
Rivella
 2,00
Lipton icetea (0,2 l)	2,50
Icetea Green	 2,50
Naturfrisk Tonic Water
 2,25
Naturfrisk Ginger Ale
 2,25
Marie Stella Maris plat water
 1,95
Marie Stella Maris bruis water
 1,95
Marie Stella Maris plat water 0,75l.
 4,95
Marie Stella Maris bruis water 0,75l. 4,95
Verse jus d’orange
 2,50
Smoothie van de dag
 2,50
Schulp appelsap
 2,50
Schulp appel/perensap
 2,50
Schulp tomatensap
 2,50
Ranja speciaal voor de kids1,00

BIER (FLESJES)
Amstel Malt 0,30 l.
 2,50
Amstel Radler 0.0% of 2.0% 0,30 l.
 2,50
Brand donker 0,30 l.
 2,50
Venloosch Alt 0,30 l.	2,75
Timmermans Kriek Lambicus 0,25 l. 
3,50
ut Paeterke oet Venlo Tripel/dubbel 0,33 l.
 3,50
Japans bier:
Sapporo Lager Bier 0,33 l.
 2,50
Asahi Super Dry 0,33 l.
 2,50

MENUKAART
ONTBIJT • LUNCH • DINER • BORREL
SAMEN GENIETEN VAN ETEN & DRINKEN

BORREL- & HAPJESKAART
vanaf 12:00 uur

Brood + (kruiden)boter	 3,00
Broodplankje	4,00
met diverse dips

WIJNEN

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

RODE WIJN
Dusseau Cabernet Sauvignon

Glas 3,30

Fles 15,95

Bigi Sangiovese

Glas 3,50

Fles 16,95

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

AIX rosé

Glas 5,00

Fles25,00

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

Herkomst, Zuid Frankrijk Cotes de Languedoc
Smaak: rijke smaak en plezierig fris!
Herkomst, Orvieto Umbrië Italie
Smaak: wijn met veel fruit en een mooie balans
Herkomst: Nieuw Zeeland
Smaak, klassieke mooie sauvignon, met veel citrus!

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

Aperol Spritz 
3,95
Prosecco piccolo 0,20 l.4,25

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

Sambuca

Remy Martin Cognac VSOP


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
3,90
5,00

Nachos	6,00
met huisgemaakte salsa, gegratineerde kaas en guacamole
Borrelplankje voor 2 personen	6,50
met olijven, tapenade en vers brood van bakkerij Pijpers

VAN DE VERSMARKT TOT OP JE BORD
Welke kok heeft de mazzel te mogen koken midden in z’n
eigen voorraadkast? Juist: die van ons! Omdat alle ingrediënten
voor onze gerechten ook verkrijgbaar zijn op onze versmarkt,
is elk gerecht in principe een unieke samenwerking tussen de
verschillende afdelingen. Bijvoorbeeld onze tomaten. Deze
worden niet alleen gebruikt in onze tomatensoep, maar ook
in onze maaltijdsalades en wanneer er tomaten over zijn
belanden ze in onze daghap. Zo maken we optimaal gebruik
van de producten op onze versmarkt. Bijzonder toch?

Valuas bitterballen
 7.00
6 x de lekkerste bitterbal van Venlo, ontwikkeld door
sterrenkok Eric Swaghoven van restaurant Valuas uit Venlo
Kaasplankje voor 2 personen
 7,50
een selectie van de lekkerste kazen van onze kaasafdeling
Mediterraans vleeswarenplankje voor 2 personen  7,50
een selectie van de lekkerste mediterrane vleeswaren,
met liefde samengesteld door de slagers van Gielen

TOMATENSOEP

SALADE

DAGHAP

Borrelplank van onze visafdeling voor 2 personen  8,95
een selectie van heerlijke producten van onze visafdeling

inhoud kan afwijken
van de foto, omdat
we altijd werken met
dagverse producten

Luxe borrelplank
 15,00
plankje met mediterrane vleeswaren van slagerij Gielen,
diverse soorten kaas, tapenade & olijven van onze kaasafdeling
en brood van bakkerij Pijpers

ZOMER

MOSSELEN
MET FRIET EN SALADE

ÉÉN UUR 

GRATIS
PARKEREN

deze mosselen zijn ook
verkrijgbaar op onze visafdeling.

17,95

Bij besteding
vanaf €35,van maandag
t/m vrijdag

OP=OP

VERS • MARKT • RESTAURANT

Mgr. Nolensplein 54, Venlo

077 351 33 35

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

LUNCH

TOT 12:00 UUR

Benders ontbijt	 4,50
twee schnittbroodjes en een snee zuurdesembrood van
bakkerij Pijpers, kaas, Limburgse ham, jam en boter.
Gaasplein ontbijt	 6,50
twee schnittbroodjes en een snee zuurdesembrood van
bakkerij Pijpers, kaas, Limburgse ham, roerei, jam en boter.
Venlo ontbijt (voor de vlees liefhebbers)	9,50
twee schnittbroodjes en een snee zuurdesembrood van
bakkerij Pijpers, Parmaham, salami, rosbief en Limburgse ham,
een gekookt ei, remouladesaus en boter.

VAN 12:00 TOT 16:00 UUR

HANGOP
Onze hangop komt van De Zuivelmakers uit Benschop, een
familiebedrijf dat sinds 1977 bestaat. Zuivelexperts Kees en
Mariska werken samen met hun team elke dag aan de lekkerste
toetjes van verse melk. De hangop van De Zuivelmakers is
een frisse, romige en stevige yoghurt met een vetgehalte van
maar 6%. Heerlijk in combinatie met cruesli, muesli en vers fruit.

Parkstraat ontbijt (voor de echte kaas liefhebbers)	 9,50
twee schnittbroodjes en een snee zuurdesembrood van
bakkerij Pijpers, jonge kaas, brie, kruidenkaas, oude kaas,
een gekookt ei, jam en boter.
Extra’s

(alleen te bestellen als aanvulling op een van bovenstaande ontbijtgerechten)

Gekookt ei
Extra schnittbroodje
Croissant
Portie spek
Portie roerei (2 stuks)
Portie spiegelei (2 stuks)
Portie seizoensfruit

 0,50
 0,75
1,25
 2,00
 2,00
 2,00
 3,95

OVER ONS ZUURDESEMBROOD
Het zuurdesembrood dat we gebruiken voor onze ontbijtjes
en sandwiches komt elke dag vers uit onze eigen bakkerij.
Het verschil tussen zuurdesembrood en ‘gewoon’ brood ontstaat tijdens het gistingsproces. Bij zuurdesembrood wordt
in plaats van gist een mengsel van meel en water gebruikt
om het brooddeeg te laten rijzen. Hierdoor ontstaan bacteriën
die natuurlijke gisting op gang brengen. Het brood wordt
hier lekker luchtig van en krijgt een knapperig korstje.
In elke bakkerij zijn de omstandigheden anders. Zo verschillen
de temperaturen en bijvoorbeeld het soort meel dat wordt
gebruikt. Door deze wisselende omstandigheden komen
in elke bakkerij verschillende aroma’s en smaakkleuren vrij
tijdens het maken van zuurdesembrood. Hierdoor smaakt
geen enkel zuurdesembrood hetzelfde. Wij zijn benieuwd
wat je van ons recept vindt!

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

Kopje koffie
of thee met
Visser bonbons
2,50

Onze soepen
en salades worden
geserveerd met brood
van bakkerij Pijpers
en kruidenboter
Sandwich Tonijn
 4,95
met onze huisgemaakte tonijnsalade, gemengde salade
en zoete mayonaise
Sandwich Caprese (vega)
 4,95
met tomaat, mozzarella, basilicum en aceto balsamico
Sandwich Geitenkaas (vega) 	5,95
met geitenkaas van de Bokkesprong uit Veulen, appel,
walnoot en honing
Sandwich Zalm	 6,95
met gerookte zalm van onze visafdeling en
huisgemaakte kruidenroomkaas
Sandwich Beef
 10,95
met biefpuntjes gemarineerd in cajun kruiden en
knoflook, met huisgemaakte salsa van tomaten en paprika
Beej Benders Clubsandwich
 6,95
gemaakt van smeuïg briochebrood van bakkerij Pijpers,
geserveerd met krokant spek van slagerij Gielen, malse kipfilet
van poelier Hendriks en huisgemaakte remoulade
Broodje Pulled Chicken
 6,95
pan negro (zwart broodje) met pulled chicken van poelier
Hendriks, rode kool, mango en een frisse wasabi dressing
Uitsmijter beej Benders
 6,95
drie scharreleieren op zuurdesembrood uit eigen
bakkerij met ham en kaas.
Uitsmijter DeLuxe
 8,95
drie scharreleieren op zuurdesembrood uit eigen bakkerij, kaas,
rosbief, krokant gebakken spek, huisgemaakt zoetzuur en de
enige echte 'beej Benders kalde schottel’
Benders Saté
 9,50
saté van kophaas van slagerij Gielen, geserveerd
met brood uit eigen bakkerij. Friet in plaats van brood
is mogelijk tegen een meerprijs van 0,45
12-uurtje	9,95
2 sneetjes zuurdesembrood met een gebakken ei,
een kroket, een tomatensoepje en huisgemaakte
beej Benders ‘kalde schottel’
Ovengegaarde Kabeljauw
 15,95
verse kabeljauw van onze visafdeling, geserveerd
met piccalilly, salade en friet

Tomatensoep (vega)
 3,95
tomatensoep bereid met tomaten uit onze versmarkt
Kippensoep Soto Style (met kroepoek i.p.v. brood)	4,50
kippenbouillon geïnspireerd op Indonesische soto ajam
Soep van de dag
 4,50
elke dag een smakelijke verrassing van onze chefs
Bouillabaise 	 5,50
rijkgevulde vissoep met vis van onze visafdeling

Maaltijdsalade Pulled Chicken	 12,95
gemengde salade met pulled chicken van poelier Hendriks,
rode kool, mango en frisse wasabi dressing
Maaltijdsalade Geitenkaas (ook vegetarisch)	 12,95
gemengde salade met geitenkaas van de Bokkesprong
uit Veulen, gebakken spekjes, spinazie, rood fruit, honing
en zoete mayonaise
Maaltijdsalade met zalm en scampi's
 12,95
met drie gemarineerde scampi’s en gerookte zalm, geserveerd
met een dille tuinkruiden dressing
Maaltijdsalade Beef (lauwwarm geserveerd)
 13,95
gemengde salade met malse biefpuntjes, gemarineerd
in cajun kruiden en knoflook, geserveerd met een salsa
van tomaat en paprika

12-UURTJE

9,95

SUSHI

DINER

VANAF 16:00
12:00 UUR

VANAF 16:00 UUR

POKÉ BOWLS

Poké bowl Saké 
Rijst, sojabonen, avocado,
wakame, komkommer,
zalm, gebakken uitjes,
gember, sesam, kimchi
mayo & zoete sojasaus

Poké bowl Ebi 
Rijst, sojabonen, avocado,
wakame, komkommer,
gepaneerde garnaal,
gebakken uitjes, gember,
sesam, kimchi mayo &
zoete sojasaus
slechts 11,95

slechts 11,95
Poké bowl vega 
Rijst, sojabonen, avocado,
wakame, komkommer,
gebakken uitjes, gember,
gyoza vega, sesam, kimchi
mayo & zoete sojasaus
slechts 11,95

Onze poké bowls & sushi
worden vers bereid met vis
van onze visafdeling

Tekka maki
6 stuks
tonijn

3,00

Saké maki
6 stuks
zalm

3,00

Ebi roll
4 stuks
gepaneerde garnaal

3,75

Ikura zalm - 4 stuks3,75
zalm, surimi, komkommer, avocado,
viseitjes, japanse mayonaise
Veggie maki (vega) - 4 stuks3,75
rettic, avocado, komkommer,
geroosterde sesamzaadjes
California roll 
3,75
4 stuks
komkommer, avocado, surimi, viseitjes
Wasabi zalm
4 stuks
zalm, avocado, viseitjes

3,75

Spicy Tuna
4 stuks
avocado, tonijn, kimchimayo

4,25

Sake Nigiri
4 stuks
zalm

5,00

Tokio 

7,50

nigiri zalm, nigiri tonijn,
maki komkommer, maki krabstick

Kappa maki (vega) 
6 stuks
komkommer

2,75

Osaka 

10,00

Oshinko maki
6 stuks
rettichs

2,75

Roku (Vegetarisch) 

10,00

Avocado maki
6 stuks
avocado

2,75

Nagano 

12,50

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)

VOORGERECHTEN
Brood met (kruiden)boter	 3,00
vers brood van de bakkers van Pijpers,
met huisgemaakte kruidenboter
Broodplankje	4,00
vers brood van bakkerij Pijpers met diverse dips
Tomatensoep (vega)
 3,95
tomatensoep bereid met tomaten uit onze versmarkt
Kippensoep Soto Style (met kroepoek i.p.v. brood)	4,50
kippenbouillon geïnspireerd op Indonesische soto ajam
Soep van de dag
 4,50
elke dag een smakelijke verrassing van onze chefs
Bouillabaise 	 5,50
rijkgevulde vissoep met vis van onze visafdeling
Proeverijtje beej Benders
 5,95
een crostini, een heerlijk tomatensoepje en twee
gemarineerde scampi's
Vitello Tonato	 9,95
beej Benders variant op de traditionele vitello tonato,
met rosé gebakken kalfsvlees van slagerij Gielen,
huisgemaakte tonijnsalade, kappertjes en zoete mayonaise
Carpaccio
 10,95
mals rundvlees van slagerij Gielen, klassiek gegarneerd
met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en zwarte
truffelmayonaise

BIOSCOOP & DINER
BIOSCOOPKAARTJE +
HOOFDGERECHT

Keuze uit: Zwarte kip, saté en
vegetarische pasta

BIOSCOOPKAARTJE +
3 GANGEN MENU

Voorgerecht: soep naar keuze
Hoofdgerecht: zwarte kip, saté
of vegetarische pasta
Nagerecht: IJscoupe

18,50

27,95

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

JAPANSE VOORGERECHTEN

Gyoza (vleespasteitjes met een vulling van kip en groenten) 5,00
Spicy Gyoza (vleespasteitjes met kimchimayo en zoete sojasaus) 5,00
Edamamme (Sojabonen 100 gr.)	
1 ,75
Wakame (Japanse zeewier 100 gr.)	
2,95

MAALTIJDSALADES
Maaltijdsalade Pulled Chicken	 12,95
gemengde salade met pulled chicken van poelier Hendriks,
rode kool, mango en frisse wasabi dressing
Maaltijdsalade Geitenkaas (ook vegetarisch)	 12,95
gemengde salade met geitenkaas van de Bokkesprong
uit Veulen, gebakken spekjes, spinazie, rood fruit, honing
en zoete mayonaise
Maaltijdsalade met zalm en scampi's
 12,95
met drie gemarineerde scampi’s en gerookte zalm, geserveerd
met een dille tuinkruiden dressing
Maaltijdsalade Beef (lauwwarm geserveerd)
 13,95
gemengde salade met malse biefpuntjes, gemarineerd
in cajun kruiden en knoflook, geserveerd met een salsa
van tomaat en paprika

DINER

DESSERT & IJSCOUPES

VANAF 16:00 UUR

VANAF 16:00 UUR

KINDERMENU vanaf 12 uur
(Mini) Tomatensoep

Kinderpannenkoek

Kindersushi (komkommer maki)

Portie seizoensfruit

Mini pizza margherita	
Friet met frikandel en appelmoes

Friet met kroket en appelmoes

Pasta bolognese (vanaf 16 uur)


DE HELE DAG

HET VERHAAL VAN
IJSCO FANTASTICO

HOOFDGERECHTEN
2,50
2,75
2,75
3,95
4,50
6,00
6,00
6,00

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

Beej Benders Burger
 9,95
medium gebakken burger van rund- en varkensvlees, naar
recept van de slagers van Gielen, geserveerd met huisgemaakt
zoetzuur en friet
Beej Benders Saté
 9,95
malse saté van kophaas van slagerij Gielen,
geserveerd met friet, atjar en kroepoek
Pasta Vega (vega)
 9,95
een dagverse creatie van onze chefs, bereid met
seizoensgroenten
Beej Benders Curry (vega)
 9,95
gele curry van seizoensgroenten geserveerd met
witte rijst en naan-brood

OF JE WORST LUST...
In onze slagerij vind je de kennis en expertise van de slagers
van Gielen uit Baarlo. Slagerij Gielen is een echt familiebedrijf
en is inmiddels in handen van de 5e generatie slagers van de
familie Gielen. Alle vleeswaren worden in eigen worstmakerij
vervaardigd. In onze slagerij snijden we het vlees op maat
voor je af. Op deze manier is je vlees altijd zo vers mogelijk
en krijg je precies de hoeveelheid die je nodig hebt. Dit doen
we voor onze koks in het restaurant maar natuurlijk ook voor
jou in onze versmarkt.

zwarte kip van poelier hendriks oet 't ven
Zwarte Kip geserveerd met salade en friet - 10,95
ook verkrijgbaar bij onze slagerij - 15,90 per kilo

Zwarte Kip
 10,95
zacht gestoofd kippendijvlees van poelier Hendriks uit ‘t Ven,
geserveerd met salade en friet
Ovengegaarde Kabeljauw
 15,95
verse kabeljauw van onze visafdeling, geserveerd met
geroerbakte seizoensgroenten, friet en piccalilly
Gegrilde Zalmfilet (160 gram)
 15,95
verse zalm van onze visafdeling met salmorigliosaus,
geroerbakte seizoensgroenten en friet
Gegrilde Runderbavette
 18,95
mals rundvlees van slagerij Gielen, medium geserveerd met
een jus van rode port, ratatouille van verse groenten en friet
Gebakken Slibtongen
 18,95
verse slibtongetjes van onze visafdeling, bereid in
roomboter, geserveerd met salade, friet en huisgemaakte
remoulade
Tournedos van Ossenhaas (180 gram)
 19,95
ossenhaas van slagerij Gielen, medium geserveerd met een
ratatouille van groenten, gebakken krieltjes en kruidenboter
Extra te bestellen:

(uitsluitend als aanvulling op een van onze gerechten)

Portie salade
Portie wokgroente
Portie friet

 2,50
 3,00
 3,50

5,95
Crème brûlée
Portie seizoensfruit
 3,95
Hangop met een appeltaart touch
 4,95
frisse hangop met een bolletje vanille-ijs van IJsco Fantastico,
appel, kaneel, rozijnen en crumble
Aarbeien tiramisu	 4,95
met romige mascarpone, verse aardbeien en lange vingers
Crème brûlée
 5,95
traditionele crème brûlée met een crispy suikerlaagje,
geserveerd met rood seizoensfruit
Kaasplankje
 5,95
een selectie van de lekkerste kazen van onze kaasafdeling,
geserveerd met beej Benders vijgenchutney

AGENDA

Beej Benders werkt zo veel mogelijk samen met lokale boeren,
tuinders en andere leveranciers. Een mooi voorbeeld is ons
ijs, dat dagelijks wordt geleverd door Wim en Emiel van IJsco
Fantastico. Deze broers begonnen zo’n vijf jaar geleden hun
eerste zaak en hebben inmiddels een fantastische ijssalon op
de Maasboulevard en een eigen ijsmakerij. Hun passie voor
het vak proef je terug in elk bolletje. Elke smaak wordt met
veel zorg en aandacht samengesteld en geperfectioneerd tot
ijs dat je direct herkent als ijs van Ijsco Fantastico. Een coupe
van IJsco Fantastico is het perfecte dessert na een heerlijke
maaltijd in ons restaurant.

4,95
Bananensplit

www.beejbenders.nl/agenda

7 SEPTEMBER
15 SEPTEMBER
15 SEPTEMBER
		
15 SEPTEMBER
18 SEPTEMBER
20 SEPTEMBER
21 SEPTEMBER
4 OKTOBER
9 OKTOBER
12/13 OKTOBER
18 OKTOBER
27 OKTOBER
1 NOVEMBER
9 NOVEMBER
11 NOVEMBER
13 NOVEMBER
29 NOVEMBER

MOZAÏEK TURKSE KOOKWORKSHOP uitverkocht
BEEJ BENDERS BAZAAR LIFESTYLEMARKT
KOOKBOEK PRESENTATIE (14:00 UUR)
MET NADIA & MERIJN - VRIJ TOEGANKELIJK
KOOKWORKSHOP MET NADIA & MERIJNuitverkocht
WORKSHOP LEKKER BEWUST
SPAANSE KOOKWORKSHOP
MOZAÏEK TURKSE POP-UP RESTAURANT
PORTUGESE KOOKWORKSHOP
WORKSHOP LEKKER BEWUST
TRY THAI POP-UP RESTAURANT uitverkocht
WORKSHOP LEKKER BEWUST
BEST OF OCEANIË POP-UP RESTAURANT
GRIEKSE KOOKWORKSHOP
WILDE AVOND POP-UP RESTAURANT
11 VAN 11 VASTELAOVESONTBIJT
WORKSHOP LEKKER BEWUST
ROUTE 66 POP-UP RESTAURANT

da op
Meer informatie en reserveren via de agen
a
gend
.nl/a
ders
jben
.bee
onze website: www

Kids coupe (in een leuke beker)	 3,95
2 bolletjes ijs (aardbeien, vanille, banaan of chocolade),
slagroom en discodip
Aardbeien coupe
 4,95
vanille-, aardbeienijs, verse aardbeien, aardbeiensaus
en slagroom
Yoghurt coupe
 4,95
yoghurt-, yoghurt/aardbei-, yoghurt/mango-ijs,
vers fruit & slagroom
Noten coupe
 4,95
hazelnoot-, crocantino-, vanille-ijs, noten & slagroom
Bananensplit	4,95
bananen-, karamel-, vanille-ijs, verse banaan,
chocoladesaus en slagroom
IJskoffie
 4,95
koffie met mokka-, vanille-ijs & slagroom
beej Benders coupe	 5,95
bosvruchten-, citroen-, frambozen-, aardbeienijs
met rood fruit & slagroom
Chocolade coupe	 5,95
stracciatella-, chocolade-, witte chocolade-, vanille-ijs,
chocoladesaus en slagroom

