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BORRELPLANKEN
Stel je eigen borrelplank samen
2,50 per keuze:
• Jonge kaasblokjes
• Oude kaasblokjes
• 4 Mini frikandelletjes
• 4 Mini kaassoufflés

3,50 per keuze:
• 4 Kaasstengels
• 4 Butterfly’s (garnalen)
• 4 Mini loempia’s
• 4 Bitterballen

4,50 per keuze:
• Portie nacho’s
• 4 Wraps met
roomkaas en zalm
• 4 Mini saté’s
• 4 Toastjes met brie

5,50 per keuze:
• 4 La Trappe Isid’or
kaasbitterballen
• 4 Spaanse
Chorizokroketjes
• 4 Goulashbitterballen
• 4 Bamiballetjes
(licht-pittig)
De borrelplanken worden voorzien van bijpassende
sausjes en borrelnootjes.

Moeite met hapjes kiezen?
Dit zijn onze favorieten!
Brood met smeersels
Met kruidenboter en aioli

4,95

Nacho’s
5,25
Met huisgemaakte tomatensalsa, rode ui, zure room
en gesmolten kaas, uit de oven
Nacho’s Deluxe
7,50
Met Mexicaans gehakt, gesmolten kaas, chilisaus
en zure room
Gemengde bittergarnituur
4 mini frikandelletjes, 4 bitterballen, 4 mini
loempia’s, met bijpassend sausje

3,95

19,75

Epicuro Pinot Grigio

3,95

19,75

Laurent Miquel Chardonnay

4,25

21,00

Fris - fruitig - licht droog

Sicilië - gerijpt op roestvrijstalen vaten
Fris - droog - rijp fruit van peer en perzik
Zuid Frankrijk
Stijlvol - Exotisch fruit - Boterig met lange afdronk

Wit zoet
La Pelissere

3,95

19,75

Rood
Epicuro Negroamaro

3,95

19,75

Frankrijk - sappig - zoet

Puglia - Cabernet sauvignon
Vol - chocolade - pruimen

Laurent Miquel Merlot

Zuid Frankrijk - rijp - vol - bessenaroma - eiken

Rosé
Laurent Miquel - Syrah

4,25
3,95

21,00
19,75

Zuid Frankrijk - droog - fris - fruitig

Bubbels
Cava Clos Amador

7,50

Spanje - frisse bubbel - 20 cl. / Piccolo flesje, goed
voor 2 glaasjes

Port
Rood

3,75

WIST JE DAT...
WELKOM!

Bier van de tap
Grolsch
Grolsch groot
Grolsch Weizen
Grolsch Weizen groot
Grimbergen blond
Grolsch Triple
Flesbieren
Grolsch Radler

3,45

Palm
La Chouffe Blond
Grimbergen Dubbel
Grimbergen Triple
Karmeliet Triple
Jopen Mooie Nel IPA
Liefmans
Malt 0.0
Grolsch Weizen 0.0

3,95
4,50
4,25
4,75
5,50
5,40
3,75
2,90
3,50

0.0 - 2.0

2,60
4,40
3,95
5,95
4,25
4,75

Water is pas lekker...
...als het door de brouwerij is geweest.

Kom je gezellig bij me eten?
- Daniëlle van der Zee

9,50

Het is pas crisis...
de wijn op is.
ls
.a
..
Wit droog
Glas
Fles
Santiago Sauvignon blanc

courant

Ik ben Daniëlle van der Zee
en in 2013 heb ik, samen met
Minguel Pelucarte, de deuren
van de EetkaAmer geopend.
Toen nog als klein winkeltje.
We zijn dus al flink gegroeid!
Ik ben trots op De EetkaAmer,
maar ik kan het natuurlijk niet
alleen.

In de afgelopen jaren
heb ik een gezellig en
goed draaiend team om
me heen verzameld, van
maar liefst 50
medewerkers!

Ik zie graag dat onze
gasten het naar hun zin
hebben in de gezellige
sfeer die we hebben
gecreëerd.
Ik wens je smakelijk eten!

...De EetkaAmer de regionale primeur had met
steppegras op de menukaart?
...De EetkaAmer is uitgebreid? We hebben onder
andere een nieuwe speelkaamer, onze keuken is
verplaatst en groter geworden en onze bar is ook
groter geworden!
...Je bij De EetkaAmer ook terecht kunt voor leuke
cadeautjes?
...De EetkaAmer ook speurtochten verkoopt? Eentje
voor kids en een voor volwassenen.
...Wij een aantal Oekraïense medewerkers in dienst
hebben? Lees erover hier beneden!

OEKRAÏNSE
TEAMUITBREIDING
Wij verwelkomen een aantal nieuwe toppers in ons
team, waar we erg dankbaar voor zijn. Ondanks
de moeilijke situatie waar zij zich op dit moment in
bevinden, waarderen we het enorm dat zij ons team
komen versterken. We hopen dat je het taalverschil
door de vingers kunt zien. Wil je ze graag bedanken
voor hun service, hierbij een klein vertaallijstje!
Dankjewel: Дякую (Spreek uit als: Dyakuyu)
Mag ik iets bestellen?: Можна щось замовити?
(Spreek uit als: Mozhna shchos zamovyty?)
Fijne dag!: Хороший день! (Spreek uit als: Khoroshyy
den!)
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