VOOR BIJ HET BIER

BROODJES

Broodplankje (V) Vers gebakken focaccia met tapenade,
hummus en kruidenboter
Pimientos de padrón (Vegan) Spaanse snack van milde
pepers uit de oven met zee zout
Edamame met knoflook en rode peper (Vegan)
heerlijk boontje uit Azië om zelf aan tafel te doppen
Esparragos a la brasa (Vegan) gegrilde groene asperges
met een knoflook kruiden olie
Geitenkaas uit de oven (V) gegratineerde geitenkaas met
honing en crostini
Roque the beet (V) salade van rode biet met pijnboom
pitten en roquefort
Vleesplankje een selectie van wisselende rauwe ham en
worst soorten
Nacho’s uit de oven met tomaten salsa, jalapeño, crème
fraîche en cheddar kaas
Calamares a la Romana gefrituurde inktvis geserveerd
met aioli
Gamba’s tempura gefrituurde gamba’s in een krokant
jasje geserveerd met wakame en chili saus
Baby back ribs langzaam gegaarde spareribs met
huisgemaakte bbq saus
Lamsspiesjes spiesjes van lamsgehakt met een mint
yoghurt dip

€ 4,50

De Prael burger 150 gr.
Daghap elke dag een nieuw gerecht, te bestellen vanaf
17:00
Soep van de dag
Frisse salade
Friet

€ 10,00
€ 13,50

€ 4,50
€ 4,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 9,50

Bierbitterballen gemaakt met onze eigen Bitter
Blond, mosterd 6st
Vega Bitterballen met kappertjessaus 6st
Mini Kaassoufflés met chilisaus 6st
Vlammetjes met chilisaus 6st
Mini loempia’s met chilisaus 6st
Bittergarnituur een selectie van onze
bittergarnituren met chilisaus 15st

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€13,50

Portie olijven
Lauman grillworst
Ossenworst

€ 4,50
€ 8,50
€ 5,00

Old Amsterdam kaas blokjes
Jong belegen boerenkaas blokjes
Kaasplankje 3 soorten kaas geserveerd met
vijgenbrood en druiven

€ 5,50
€ 5,50
€ 9,50

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50

€ 5,50
€ 2,50
€ 3,50

Volg ons op Facebook en Instagram voor
informatie over evenementen, live music, het
seizoensmenu en WIN ACTIES!

@depraelhouthavens

Broodje hotdog geserveerd met ketchup, mosterd,
€ 6,50
gefrituurde uitjes en augurk
Broodje kroket
€ 4,75
Broodje paling
€ 7,50
Philly cheese steak ribeye met gekarameliseerde uien € 10,00
en cheddarkaas
Uitsmijter met Livar ham / bacon of kaas
€ 6,50
Uitsmijter met twee ingrediënten
€ 7,00
Tosti met Livar ham / bacon of kaas
€ 5,00
Tosti met twee ingrediënten
€ 5,50

NAGERECHTEN
Cheesecake Sjafaat
Scropino citroen ijs met prosecco en wodka
Fudgy Brownie met vanille ijs

€ 5,50
€ 7,50
€ 5,50

JOUW EVENEMENT HIER
Je kan hier je bedrijfsuitjes, presentaties,
verjaardag, bierproeverij, live music en alle
soorten evenementen organiseren.
Geïnteresseerd ? Informeer aan de bar of stuur
ons een email info@depraelhouthavens.nl

