

Menu Cultuurcafé
Open: vrijdag & zaterdag van 18u tot 23u30
Extra openingsmomenten? Houd onze Facebookpagina
in het oog www.facebook.com/cultuurcafetvondel

Onze heerlijke burgers
Klassieke burger			€ 11,5

rundsburger - sla - Averbode kaas - krokant spek - tomaat - augurk - uitjes

Visburger				€ 11,5
visfilet - sla - tomaat - tartaarsaus

Caesarburger 				€ 11,5
krokante kipfilet - sla - tomaat - parmezaan - caesar dressing

Burger ‘t Vondel 				€ 11,5
veggieburger - sla - tomaat - uitjes - mozzarella - barbecue dressing

Extra
Portie frietjes				€ 2,5
Portie zoete aardappel frietjes		
€ 3,5

Onze zalige pasta’s
Spaghetti bolognaise			
Pasta ‘t Vondel				

penne - basilicum - gegrilde groenten - tomaat - parmezaan

€ 11,5
€ 11,5

Voor de kleine gasten
Kinderburger klassiek 		€ 7
Kinderspaghetti bolognaise 		
€7
Kinderpasta ‘t Vondel 			
€7

Voor de kleine honger
Soep met brood				
€5
Nacho’s met kaassaus en jalapeños
€6
Portie kaas				€ 6
Portie koud gemengd
€6
Averbode kaas - salami - zure groentjes - mosterd



Dranken Cultuurcafé
Open: vrijdag & zaterdag van 18u tot 23u30
Extra openingsmomenten? Houd onze Facebookpagina
in het oog www.facebook.com/cultuurcafetvondel

Frisdranken

Bieren

Coca Cola		
€2
Cola Light		
€2
Cola Zero		
€2
Homemade Ice Tea
€ 2,5
Fanta			
€2
Spa plat			
€2
Spa bruis		
€2
Looza			
€2
Biosap van den Boogerd € 2,5
Tonic Schweppes
€ 2,5

Pils Cristal Alken vat
Duvel			
Averbode		
Grimbergen blond vat
Grimbergen donker
Kriek			
Geuze			
Westmalle Trappist
Westmalle Tripel
Alcoholvrij bier		

Warme dranken

Sterke dranken

Koffie			
Deca			
Cappuccino met melk
Koffie verkeerd		
Chocolademelk		
Thee Lipton assortiment

Porto wit		
Porto rood		
Martini wit		
Martini rood		
Gin tonic		

€ 2,5
€ 2,5
€ 2,5
€ 2,5
€ 2,5
€ 2,5

Wijn & cava
Glas wijn wit - rood - rosé
Karaf wijn 0,5l		
Fles wijn wit - rood - rosé
Glas cava		
Fles cava		

€ 3,5
€9
€ 15
€5
€ 25

€2
€ 3,5
€ 3,5
€ 3,5
€ 3,5
€3
€3
€ 3,5
€ 3,5
€2

€ 3,5
€ 3,5
€ 3,5
€ 3,5
€ 7,5

