PREUVERIJ DE KASTANJEBOOM

onbeperkt wereldgerechten proeven | ma t/m do € 28,95 p.p. | vr t/m zo € 31,95 p.p. | kids 4 t/m 8 jaar € 12,95 p.p. - 9 t/m 14 jaar € 18,95 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
Hamburger BBQ Bacon
Onion Rings [V]
Hamburger Cheddar en Bacon

LIMBURG
Zoervleis
Salade Kastanjeboom*
Pasta Kastanjeboom*

Nacho's [V]
Taco Chicken Piri Piri
Mexicaanse Pizza met Kip & Guacamole

DUITSLAND

PORTUGAL/SPANJE

Frietjes
Patatas Bravas warme saus
Patatas Bravas koude saus
Mayonaise
Curry
Ketchup

Flammkuchen Spekjes en Rode Ui
Schnitzel Paprika saus
Flammkuchen Geitenkaas [V]

Chorizo Kroketjes
Kip Piri Piri met rijst

*bij verspilling kunnen kosten
in rekening worden gebracht

ITALIË
GRIEKENLAND/BALKAN
Pita Gyros
Cevapcici (Gekruid Rundvlees)
Calamaris
Souflaki van Varkenshaas

(max. 1 per persoon)
ook te bestellen vóór sluitingstijd keuken
Chocolade Mousse [bevat alcohol]
Cheesecake met Kersentopping
Dame Blanche
Pancake met Yoghurtijs en Mango Dressing
Hazelnootijs met Karamelsaus
Kinderijsje Vanille met Slagroom

Cannelloni Roomsaus met Spek & Spinazie
Pasta Scampi
Carpaccio van Rundvlees
Hamburger Parmezaan en Truffel
Pasta Tomaten/Paprikasaus [V]

KINDERGERECHTEN
Frikandel met Frietjes
Kipnuggets met Frietjes
Bitterballen met Frietjes
Kinder Hamburger met Frietjes

FRANKRIJK
Brie met Rauwe Ham uit de Oven
Kaas Kroketjes
Salade Geitenkaas [V]

UIT DE ZEE
Gamba Pil Pil
Gefrituurde Sardientjes

AZIË
NOORD AFRIKA

NAGERECHTEN

(elke ronde gratis bij te bestellen)*

Gehaktballen in Tomatensaus
Garnalen Kroketjes

*(Pittig, Kip, Spekjes, Champignons, Paprika)

MEXICO

BIJGERECHTEN

BELGIË

Falafel Burger met Tzatziki [V]
Libanees Brood met Kip Cocktail

SOEP

Chicken Yakatori
Pad Thai met Kip
Saté van Varkenshaas
Japanse Noodles met Oosterse Groenten [V]
Vietnamese Loempias [V]
Thaise Curry [V]
Thaise Curry met Kip

Soep van de dag [V]

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.

PREUVERIJ DE KASTANJEBOOM
A LA CARTE

|

3-gangen keuzemenu € 27,50

VOORGERECHTEN
Soep van de dag [V]					
Carpaccio van Rundvlees				
Calamaris						
Gefrituurde Visjes					
Onion Rings [V]					

VISGERECHTEN
€
€
€
€
€

6,50
11,50
7,50
7,50
6,50

MAALTIJDSALADES
Salade Kastanjeboom (Pittige Kip)			
Salade Geitenkaas [V]

€
€

15,50
16,50

PASTA'S
Pasta Knoflookgarnalen
Pasta van het Huis (pittige kip)
Pasta Tomaten & Paprikasaus [V]

€
€
€

18,50
16,50
14,50

€
€
€
€
€

16,50
14,50
16,50
17,50
17,50

VLEESGERECHTEN
Souflaki van Varkenshaas
Trio van Hamburgers
Zuurvlees op Maastrichtse wijze
Saté van de Haas
Japanse Noodles met Kip en Oosterse Groenten

GOED OM TE W ETE N...

Gamba's Pil Pil

€

20,50

KINDERGERECHTEN
Frikandel met Frietjes
2 Frikandellen met Frietjes
Kipnuggets met Frietjes
Bitterballen met Frietjes
Kinder Hamburger met Frietjes

€
€
€
€
€

6,50
8,50
6,50
6,50
7,50

€
€
€
€
€
€

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
4,50

NAGERECHTEN
Dame Blanche
Cheesecake met Kersentopping
Pancake met Yoghurtijs en Mangodressing
Chocolade Mousse met een bolletje Vanille-ijs
Hazelnootijs met Karamelsaus
Kinderijsje Vanille met Slagroom

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.

GROEPEN
Wist u dat onze Preuverij uitermate geschikt is voor grote
gezelschappen? Personeelsfeesten, familiediners, een
gezellig uitje met uw vereniging: het kan allemaal!
Geen speciale menu’s met weinig keuze, niet vooraf uw
keuze doorgeven, u gaat gewoon zitten en wij regelen de
rest! Wij kunnen tot 80 personen gelijktijdig plaatsen en
laten genieten van onze wereldkaart. Meer informatie?
Mail ons via info@eetcafekastanjeboom.nl

LUNCH
Vanaf 20 personen openen wij speciaal voor u onze zaak
tijdens lunchtijd. U kunt dan genieten van zowel onze
Preuverij als van ons a la carte menu. Indien gewenst
kunnen wij ook een 3-,4-of 5-gangen menu samenstellen
voor uw gezelschap. Meer informatie?
Mail ons via info@eetcafekastanjeboom.nl

TERRAS
Het best bewaarde geheim van Zuid-Limburg... Aan de
achterzijde van ons pand vindt u ons zonnig terras met
uitzicht over de speeltuin. Absoluut een aanrader bij mooi
weer!

OPENINGSTIJDEN
Voor onze actuele openingstijden verwijzen wij u graag
naar
onze
website
www.eetcafekastanjeboom.nl.
Keuken geopend van 17:30 tot 21:30 uur.
Natafelen kan tot tot 22:30.

