AFHAALMENU

Afhalen kan maandag t/m zondag van 16:30 uur tot 20:00 uur.
Je bestelling graag doorbellen aan 0592-300109 ,
bestellen kan tot 19:30 uur.
(31 december, 1 & 2 januari zijn wij gesloten.)

HOOFDGERECHTEN

Vooraf
Tortilla chips uit de oven met kaas,
tomaten salsa, crème fraîche en
guacamole

Breekbrood
met pestodip en kruidenboter

9,00

met honing mosterd dressing, noten
en een portie frites

16,00

€ 16,75

Kip Piri Piri

€ 12,50

Burgers zijn van
biologisch Gronings weiderund
Zusjes classic burger

€ 12,90

Cheese burger

€ 12,90

Mexican burger

€ 14,75

Chicken BBQ burger

€ 15,00

Pulled Pork BBQ burger

€ 15,75

Smokey bieten burger

€ 13,00

Hollandse kaas, cheddar,
mosterdmayo, tomaat, rode ui

12,50

nacho’s, cheddar, jalapeño-salsa,
rode ui, tomaat

Rainbow salade (vegan)
Kleurrijke salade met rode kool, mais,
wortel, radijs, komkommer, paprika,
avocado, mango en vegan dressing.

Zalm filet met witte wijnsaus

cheddar, bacon, tomaat, rode ui

Carpaccio van ossenhaas

Geitenkaas

€ 14,00

5,25

Maaltijdsalades
Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
truffelmayo en een portie frites

Saté van varkenshaas

13,00

kipfilet, bbq saus, cheddar, bacon,
gekarameliseerde ui, sla en tomaat

Borrel

rundvlees burger, pulled pork, bacon, cheddar,
krokante uitjes, tomaat en smokey BBQ saus

Hollandse Plank
Bitterballen, kaas, droge worst,
stokbrood met kruidenboter.

13,00

Aziatiasche Plank
Kipsateetjes, vega loempiaatjes,
samosa’s, gefrituurde garnalen

13,00

Bitterballen
8 stuks bitterballen met mosterd

5,25

Vegan burger van rode biet met smokey BBQ
saus, paprika, tomaat, krokante uitjes

DESSERT

Nachos Todos

Hoofdgerechten & burgers geserveerd met frites & salade.

Brownie

€ 2,75

Baked Pear & Caramel
Cheesecake

€ 4,75

GROWLERS!
Wat is nu weer een Growler…
Het zijn flessen gevuld met je favoriete tapbier! Het dankt zijn naam aan het Engelse woord voor
sputteren, ‘growl’. Want met name in de VS is het al langere tijd gebruikelijk om, voor je naar
huis gaat, in de pub nog een fles bier voor thuis vol te laten tappen. Dan onderweg naar huis
lopend en schuddend met je glazen fles onder de arm ontsnapt er wel eens wat koolzuur… dit
maakt een sputterend bijna grommend geluid oftewel ‘growling noise’!
Die Amerikanen zijn zo gek nog niet want zo kun je ook thuis genieten van een vers getapt bier.
Wij tappen in grote 75cl beugelflessen waarin het bier, mits gekoeld bewaard, zeker 24 uur vers
blijft met een maximum van 48 uur!

Al onze Growlers, 75cl, van de vaste tapkranen:
ZUSJES DE BOER
VERS
TAPBIER

BREWDOG
HOPPY CHRISTMAS

ALCOHOL %

6%
VUL DATUM

STIJL

IPA

15,00 euro | 75cl

ZUSJES DE BOER
VERS
TAPBIER

BROUWERIJ ’T IJ
IJNDEJAARS
ALCOHOL %

STIJL

9%

WINTER ALE

VUL DATUM

13,50 euro | 75cl

Bewaar het bier koud en drink het vers!
Het liefst binnen 24 uur en maximaal 48 uur.

Bewaar het bier koud en drink het vers!
Het liefst binnen 24 uur en maximaal 48 uur.

inhoud 75cl | geen alcohol onder de 18 | geniet maar drink met mate

inhoud 75cl | geen alcohol onder de 18 | geniet maar drink met mate

Natuurlijk tappen wij ook de ‘gekkere’ bieren van de wisselkranen af in onze Growlers!

Growlers, 75cl, van de wissel tapkranen:
ZUSJES DE BOER
VERS
TAPBIER

WISSELTAP
LAAT JE VERRASSEN!

HAPKIN
ALCOHOL %

8,5 %
VUL DATUM

ZUSJES DE BOER
VERS
TAPBIER

STIJL

ZWAARBLOND

12,50 euro | 75cl

ALCOHOL %

?%
VUL DATUM

STIJL

?

13,50 euro | 75cl

Bewaar het bier koud en drink het vers!
Het liefst binnen 24 uur en maximaal 48 uur.

Bewaar het bier koud en drink het vers!
Het liefst binnen 24 uur en maximaal 48 uur.
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