koffie

prijs

Bier

koffie

€ 2,20

van de tap

koffie verkeerd

€ 2,40

Heineken

prijs

vanaf

€ 2,10

Brand

€ 2,75

espresso

€ 2,20

Brand zwaar blond

€ 3,75

espresso dubbel

€ 3,00

Affligem blond

€ 3,75

thee

€ 2,10

Westmalle dubbel

€ 3,75

warme choco

€ 2,50

erdinger

warme choco met slagroom

€ 2,75

Huis gebrouwen “Bok is Melief”

irish coffee

€ 6,75

spanish coffee

€ 6,75

borrel, recepties, verjaardag,

vanaf

€ 3,75
€ 4,00

Clos du Bosquet

€ 3,50

€ 17,50

fleur du cap

€ 4,90

€ 26,50

€ 4,50

€ 23,50

€ 3,90

€ 21,50

€ 4,75

€ 24,50

€ 3,50

€ 17,50

€ 4,50

€ 23,50

€ 5,25

€ 28,50

€ 4,50

€ 24,50

€ 3,50

€ 17,50

Chardonnay

angel cove
Sauvignon Blanc

vincente gandia
Nebla Rueda Verdejo

weingut allram
Grüner Veltliner, Strassertaler

wisseltap

rood

vraag onze bediening

Fles
Amstel 0,0 . radler . wieckse
rose . Westmalle Tripel .
Affligem Tripel . Mort Subite
Koninck . koninck triple
d’anvers . Duvel . kwak
brigand . kasteel bier
rochefort8 . orval . ciney
vedette extra blond .

voor lunch / diner, (afstudeer)

fles

Vin de pays d’Oc

€ 2,40

€ 6,75

glas

wit

cappuccino

italiAn coffee

Wijn

Diverse bieren van JOPEN
Brouwerij
Vraag onze bediening naar
de seizoens speciaalbieren.

vanaf

€ 3,75

Clos du Bosquet
Vin de pays d’Oc

Urmuneta
Merlot

beringer
Stone Cellars, Cabernet Sauvignon

laroche
Pinot Noir

ROSé
Clos du Bosquet
Vin de pays d’Oc

reunie, bedrijfsborrel
Wij kunnen groepen tot 150 personen kwijt en zorgen
voor een onvergetelijke avond! Uiteraard verzorgen we
in overleg met u de dranken en hapjes, maar daarnaast
kunnen we ook meedenken als het gaat om aankleding,
invulling muziek of activiteiten die u voor of na de borrel
met het gezelschap wil ondernemen.

www.meliefbender.nl

Menu

van 12:00
tot 21:30

prijs

ei
diverse omeletten 3 eitjes
diverse uitsmijters 3 eitjes

prijs

2 rotterdamse kroketten

€ 6,75 / € 8,75

met brood of met frites
vanaf
vanaf

€ 5,25
€ 5,25

Mogelijkheden zijn: belegen kaas, oude
kaas, rosbief, ham, spek

bal gehakt

€ 6,50 / € 8,50

met brood of met frites

tosti met ham en kaas

€ 3,75

tosti vega

€ 4,25

met geitenkaas, rucola sla en honing (vegetarisch)

12 uurtje
gekookt eitje

salade geitenkaas

€ 9,75

salade ceasar

€ 9,75

met krokante kip, spek, croutons,
caesar dressing en een gekookt ei

brood
smeersels van haak

€ 4,75

met kruidenboter, smeerbare worst van
Haak en zachte witte kaas crème

osseworst van haak

€ 7,25

met kruidenboter, smeerbare worst van
Haak en zachte witte kaas crème

Oude kaas

€ 4,75

garnalen kroketten van
schmidt zeevis op garnalenmayonaise

€ 6,75

gerookte zalm op toast

€ 8,75

€ 11,75 / € 13,75

rotterdamse
bitterballen

€ 5,50

€ 14,50 / € 16,50

balletjes van haak

€ 5,50

€ 11,75 / € 13,75

AMBACHTELIJK GROVE
ROOKWORST

€ 5,00

leverworst

€ 4,75

osseworst

€ 4,75

ECHTE WORST

€ 5,75

(topper!!) ...met of zonder frites

echte rotterdamse biefstuk
gebakken in kruidenboter

sate kip
pasta penne
pasta kip

soep

botersla met licht gegratineerde geitenkaas,
honing, mosterd en gebrande noten

melief burger

€ 13,75

€ 13,75

met spinazie, sjalot, zongedroogd tomaat en
parmezaan

mijn oma’s tomatensoep

€ 5,25

krabsoep

€ 7,50

huisgemaakte erwtensoep

€ 7,75

prijs

happen

in champignonroom en geitenkaas (vegetarisch)

€ 9,75

salade

Grote hap

satepannetje van de kip, gemaakt uit dijenvlees

Wit ‘Boeren Landbrood’ of Bruin ‘Meerzaden
Landbrood’ van Jordy’s Bakery

met mayonaise, een garnalen kroket, soep van de
dag geserveerd met brood en boter.

prijs

per keer wisselend, hangt in de keuken

stoofvlees

€ 9,50

Wisselende dagschotel

€ 11,50

met roggebrood en katenspek

Wisselende stamppot

€ 9,75

De soepen worden opgediend met brood

De grote hap komt op tafel met botersla en frites.

hap vooraf

hap na

Oud Rotterdamse
kaasbrokken
kaasplankje
Kroketjes van geitenkaas

€ 4,75

€ 6,75 p.p.
€ 5,75

vegetarisch

slakjes in kruidenboter met brood

€ 7,25

appeltaart

€ 3,75

Carpaccio met dressing, spekjes en kaas

€ 6,75

Chocoladetaart

€ 3,75

Noorse zalm met toast

€ 8,75

Gamba’s in knoflook olie met brood

€ 7,75

uitgebakken spek

€ 4,75

Flammenkuche

€ 8,75

