PREUVERIJ DE KASTANJEBOOM

onbeperkt wereldgerechten proeven | ma t/m do € 30,95 p.p. | vr t/m zo € 33,95 p.p. | kids 5 t/m 8 jaar € 14,95 p.p. - 9 t/m 13 jaar € 20,50 p.p.
k e u k e n g e o p e n d v a n 1 7 : 3 0 t o t 2 1 : 3 0 | g e r e c h t e n b e s t e l l e n t o t 2 1 : 1 5 u u r | d r a n k e n / n a t a f e l e n m o g e l i j k t o t 2 2 : 30 uur

BESTEL EENVOUDIG VIA ONZE BUTLAROO APP!
Bestel uw dranken en gerechten eenvoudig via de Butlaroo App. Op uw
tafel vindt u een QR code. Deze is gelinkt aan uw tafel. Let op: de App
is niet altijd gelijk aan de menukaart op de placemat. Niet voorradige
gerechten en dranken verwijderen wij tijdelijk van de APP.

AMERIKA
Uienringen [V]
Hamburger BBQ Bacon
Hamburger cheddar en bacon
Hamburger truffel en parmezaan
Spare-ribs à la chef

NEDERLAND

Limburgs Zuurvlees
Stamppot v/d dag met gehaktbal & jus
Pasta Kastanjeboom*
Geitenkaaskroketje met honing [V]

*met kip, spekjes, champignons en paprika

MEXICO
Nacho's [V]
Maiskolf [V]
Chili con carne
Mexicaanse pizza

DUITSLAND
Flammkuchen spekjes en rode ui
Schnitzel met tomatensaus

SPANJE

NAGERECHTEN

(max. 1 per persoon)*
Kinderijsje
Brownie
Chocomousse (met alcohol)
Dame Blanche
Warme apfelstrudel met vanille-ijs

*te bestellen vóór 21:15 uur

Aardappeltortilla
Albondiga's (gehakballetjes in tomatensaus)
Gamba's pil pil
Spaanse chickenwing
Gegratineerde champignons [V]

GRIEKENLAND
Pita Gyros
Calamaris
Souvlaki van varkenshaas

KINDERGERECHTEN
Pasta met tomatensaus [V]
Frietjes met snack*

*frikandel, hamburger, kipnuggets of
bitterballen

FRANKRIJK
Brie met ham uit de oven
Quiche met prei en spekjes
Ratatouille [V]
Garnalenkroketjes

ITALIË
Rundercarpaccio*
Bruschetta met tomaat/basilicum [V]
Gevulde courgette [V]
Lasagna (toscaanse ragū)
Linguini met scampi in knoflookolie
Pasta met tomatensaus [V]

*met truffel mayo, pijnboompitten,
parmezaanze kaas en rucola

BIJGERECHTEN

(elke ronde gratis bij te bestellen)*
Frietjes
Spicy wedges
Salade
Brood met kruidenboter
Mayonaise
Curry
Ketchup

*bij verspilling kunnen kosten
in rekening worden gebracht

VEGA/VEGAN
Uienringen
Nacho's
Maiskolf
Geitenkaaskroketje met honing
Bruschetta met tomaat/basilicum
Gevulde courgette
Pasta met tomatensaus
Gegratineerde champignons
Ratatouille
Vietnamese loempia
Thaise curry met groenten en rijst
Noodles met oosterse groenten

AZIË
Vietnamese loempias [V]
Saté van Varkenshaas
Noodles met oosterse groenten [V]
Noodles met kip en oosterse groenten
Thaise curry met kip en rijst
Thaise curry met groenten en rijst [V]
Rendang (stoofvlees) met rijst

SOEP
Soep van de dag

HOE WERKT DE PREUVERIJ? # U kiest eén gerecht per persoon per ronde # Per ronde kunt u ook bijgerechten meebestellen # Het aantal ronden is onbeperkt # De
volgende ronde kunt u bestellen zodra u uw gerecht op heeft # Om 21:15 uur sluit de Butlaroo App en is bestellen niet meer mogelijk, dit geldt eveneens voor nagerechten
# Dranken kunnen wel nog worden besteld na 21:15 uur # Bij groepen maakt u per 4 personen gebruik van een QR code. Er zullen dan meerdere QR codes op uw tafel staan.

A LA CARTE DE KASTANJEBOOM
3-GANGEN KEUZEMENU € 32,50

GOED OM TE WETEN...

VOORGERECHTEN

Zoekt u een knusse locatie voor een borrel,
personeelsfeest, koffietafel of andere speciale
gelegenheid; zowel met een klein als groot
gezelschap kunt u bij De Kastanjeboom
terecht. We laten u graag genieten van onze
wereldgerechten, op maat vormgegeven aan
de hand van uw persoonlijke wensen. Meer
informatie? Mail ons gerust via:

Soep van de dag [V]
Rundercarpaccio
Calamaris
Uienringen [V]

HOOFDGERECHTEN

BESTELLEN VIA DE BUTLAROO APP:
Op uw tafel vindt u een QR code die gelinkt is aan uw tafel.U kunt
zeer eenvoudig uw drankbestelling en uw favoriete Preuverij & A
la carte gerechtjes bestellen via uw telefoon! U hoeft niet meer te
wachten op één van onze medewerkers, u bepaald geheel uw eigen
tempo! Belangrijk: De bestelling dient met één telefoon te worden
gedaan.
1.
2.
3.
4.

Open uw camera op uw telefoon en richt deze op de QR code.
Na enkele seconden ziet u een link verschijnen op uw scherm.
Klik op deze link.
U kunt direct bestellen.

Krijgt u geen link te zien in uw scherm dan kunt u naar de adresbalk
gaan in uw webbrowser:
1.
2.
3.
4.
5.

Typ www.butlaroo.app en ga verder
Open de QR scanner.
Richt uw telefoon op de QR code.
Klik op de link.
U kunt direct bestellen.

Lukt het u niet om de QR scanner te openen, dan vraag onze
medewerkers om even mee te kijken. De Butlaroo App is niet altijd
gelijk aan de menukaart op de placemat. Wanneer een gerechtje
of drankje tijdelijk niet voorradig is dan verwijderen wij deze
tijdelijk van de App.

Salade Kastanjeboom*
Pasta Kastanjeboom*
Linguini met scampi in knoflookolie
Gamba's pil pil
Souvlaki van varkenshaas
Trio van hamburgers
Limburgs zuurvlees
Saté van varkenshaas
Noodles met kip en oosterse groenten
Thaise curry met groenten en rijst [V]
*met kip, spekjes, champignons en paprika

NAGERECHTEN
Brownie
Chocomousse (met alcohol)
Dame Blanche
Warme apfelstrudel met vanille-ijs

KINDERGERECHTEN
Pasta met tomatensaus [V] € 9,50
Frietjes met snack* € 9,50
Kinderijsje € 7,50
*frikandel, hamburger, kipnuggets of bitterballen

info@eetcafekastanjeboom.nl

