MENUKAART
SOEP

TOSTI’S

0,4 liter soep met een rustiek broodje

keuze uit bruin of witbrood

Uiensoep ‘Drool’

€ 5,75

‘Heresy’ 3 sneetjes toast met ham, kaas of cheddar

€ 3,50

Tomatensoep ‘Tommyrot’

€ 5,75

‘Fudge’ 3 sneetjes toast met ham, kaas en ei

€ 4,50

Soep van de dag ‘Abracadabra’

€ 5,75

‘Footle’ 3 sneetjes toast met ham, kaas, ui

€ 4,00

‘Bullshit’ beefburger

€ 8,50

4 sneetjes toast, beefburger met pepersaus,
sla, ui, komkommer, ham, cheddar en ei

MENU’S

‘Fatuity’ chickenburger
Boerensalade ‘Galimatias’

€ 10,00

Gemixte salade met aardappel, ui, champignon,
spekreepjes, ei, toast

Seawharma-salade ‘Skimble - Skamble’

* N aar gelang het seizoen bereid met pasta of bladspinazie.
Vegan salade bereid met verse groenten en gegrilde seitan,
een vleesvervanger op basis van tarwe-eiwit. Deze reepjes
met een stevige bite zijn op smaak gebracht met Zeeuws zeewier
en een scala aan Arabische specerijen. De finishing touch komt
van de tahini dressing op basis van een sesampasta.
Boerenfriet ‘Balony’

€ 13,50

Pubsandwich ‘Balderdash’
€ 10,00

* Alleen als bijgerecht bij tosti’s en sandwiches

€ 3,00

Pubsandwich ‘Gammon and Spinach’

€ 8,50

4 sneetjes brood, belegd met roomkaas, sla, gerookte ham,
cheddar kaas, spinazie, tomaat, ui en fetakaas

Pubsandwich ‘Flubdub’

Pubsandwich ‘Rubbish’

€ 8,50

€ 3,95

2 sneetjes brood, 2 kroketten, ketchup of mosterd

€ 6,50

DESSERTS

Nacho’s met cheddar kaas en salsadip uit de oven

Dutch - Bitter Balls - ‘Wash’

€ 6,50

4 sneetjes brood, belegd met roomkaas, sla, kipslices,
wasabi-mayonaise, gekookt ei en geroosterde paprika

4 sneetjes brood, belegd met roomkaas, tonijnstukjes,
sla, rode ui en wasabi-mayonaise, ei, tomaat en komkommer

SNACKS
‘Claptrap’ - Nacho’s

SANDWICHES
keuze uit bruin of witbrood

Friet op een bord met ui, champignon en spekreepjes
en een gebakken ei

Portie frites

€ 8,50

3 sneetjes toast, pulled chicken burger, ananas,
hawai-saus, cheddarkaas, sla

€ 4,75

10 stuks bitterballen met mayonaise of mosterd

HET IS NIET UITGESLOTEN DAT ONZE GERECHTEN ALLERGENEN
BEVATTEN, DUS HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!

* De namen bij de gerechten zijn synoniemen voor ‘nonsense’
(Engels voor onzin), de naam van onze gift- & craftshop. Het
is een manier om hier de aandacht op te vestigen en gelijker
tijd een aankondiging van een naamswijziging van ‘landschapsakker De Oude Belg’ naar ‘Nonsense Pub’ in 2020.
No Nonsense is het credo van veel bedrijven, maar wij vinden
dat ‘een beetje nonsense op zijn tijd, moet worden gekoesterd
in wijsheid’. Het zegt ook iets over het concept. Geen pretenties
of pedanterie, die worden versterkt met opsmuk, maar kwaliteit
in eenvoud. Dat we ons identificeren met onzin, wil niet zeggen
dat we het ook verkopen. Kwaliteit en transparantie staat altijd
voorop, en daarnaast proberen we iets te presenteren dat het
bewustzijn, op een positieve manier, beïnvloed.

‘Foolishness’

Trufito, chocoladeijstruffel met slagroom

€ 3,95

‘Humbug’

Tartufo Limoncello met slagroom

€ 3,95

‘Little Madness’ Kleine Tartufo cassis Royal met slagroom € 2,50

HET IS DE BEDOELING DAT U ZELF UW
BESTELLING DOORGEEFT AAN DE BAR!

DRANKKAART
FRISDRANKEN

WIJNEN

Cola

€ 2,10

		 glas		 fles

Cola zero

€ 2,10

Fanta

€ 2,10

WIT
Nespolino * Trebbiano & Chardonnay

15cl €

Bitterlemon

€ 2,10

Lipton Ice Tea

€ 2,30

ROOD
Nespolino * Sangiovese & Merlot

15cl

Lipton Ice Tea green

€ 2,30

Chocomel

€ 2,30

ROSÉ
Spier * Zuid Afrika / Pinotage

15cl €

3,75 75cl € 16,75

Jus d’orange

€ 2,30

Appelsap

€ 2,30

ZOETE WIJN
Vino Alarico Bianco * Italië

15cl €

3,50 1,0 l € 18,50

Ranja

€ 1,00

Kan Ranja

€ 4,00

PORT
Port Ruby

12cl €

3,90 75cl € 22,50

FLESJES 0,5 LTR PETFLES:
Spa blauw

€ 2,75

Spa rood

€ 2,75

3,75 75cl € 16,75

€ 3,75 75cl € 16,75

ALLEEN PER FLES:
Wit - Dumanet * Frankrijk / Viognier			
75cl € 21,50
75cl € 21,50
Rood - Dumanet * Frankrijk / Merlot			
75cl € 23,50
Rood - Quota 29 * Italie / Primitivo			

BIEREN

WARME DRANKEN
Koffie in mok (filterkoffie)

€ 1,80

Thee, diverse smaken

€ 1,80

PILSENER
5,1%
Grolsch		
0,0%
Grolsch		
0,0%
Grolsch (blik 33cl)		

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,50

Radler, Radler Ice Tea, Radler Limoen

VOOR BIJ DE KOFFIE
‘Talkee - Talkee’ - Muffin

€ 3,00

Keuze uit chocolade of citroen-framboos

Apple Pie - ‘Rubble’ - with cream

€ 3,25

Appeltaart met slagroom

SNACKS
‘Claptrap’ - Nacho’s

€ 6,50

Nacho’s met cheddar kaas en salsadip uit de oven

‘Dutch - Bitter Balls - ‘Wash’

€ 4,75

10 stuks bitterballen met mayonaise of mosterd

NOOT VOOR ONZE GASTEN

Wij verzorgen ook graag uw vergadering,
training en/of feest. Voor de mogelijkheden neemt
u gerust contact met ons op, zodat wij met u de
vele mogelijkheden kunnen bespreken.

WITBIER
Pokerface (het Nest)		

5,5%

€ 3,15

WEIZEN
Erdinger (hefe)		

5,3%

€ 2,80

6,5%

€ 4,25
€ 4,00
€ 4,00

BLOND
Schuppen Aas (Het Nest)		
Omer 		
Duvel 		

8,0%
8,5%

SAISON
Koekedam - Saison (Het Nest)
Bush Surfine		

6,5%

DUBBEL
Le Fort		
Corsendonk Pater		

9,0%

6,5%

6,5%

TRIPEL
Schuppenboer (Het Nest)		
8,0%
8,8%
Le Fort		
9,5%
Duvel Triple Hop		
Karmeliet		 8,0%

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,00
€ 3,75
€
€
€
€

4,25
4,00
4,50
4,00

