Menu kaart

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
Gesloten
Geopend vanaf 17.00
Geopend vanaf 17.00
Geopend vanaf 17.00
Geopend vanaf 17.00
Geopend vanaf 16.00

Dranken
Bieren

Van de tap:
Gulpener Pils
Gulpener wisseltap van het seizoen
Speciaalbier van het seizoen
Gerardus kloosterbier
Kunt u niet kiezen? probeer dan ons
plankje met proefglazen!
Op fles:
Radler

Alcoholvrij:

Veltins 0%
Radler 0%
Wiekse witte 0%
IPA van de streek 0%
Zwarte ruiter weizen 0.3%
Sterke dranken

Tiktak ''Groninger'' Koffie

Doe maar gewoon, dan doe je
al gek genoeg. Dat is TikTak.
Onze Oer-Hollandse koffie,
beter bekend als de 'suyvere
koffij' van Klaas TikTak,
wordt gebrand in Groningen.
Kwalitatief goede koffie,
zonder poespas,
gepresenteerd in een
strakke no-nonsense
productlijn. Alle koffie wordt
ingekocht volgens Fair Trade
handelsvoorwaarden.

Wij schenken veel oud Hollandse likeuren en gedistilleerd. Zo halen wij
veel van onze sterke dranken bij drie verschillende distilleerderijen.
Van Kleef
Van Kleef is opgericht in 1842 en is daarmee één van de oudste, nog
operationele bedrijven uit Den Haag. Ambacht, historie en kwaliteit
komen in harmonie tezamen in de vele Haagse Heerlijkheden van Van
Kleef.
Wynand Fockink
Wynand Fockink begon zijn distilleerderij ongeveer 340 jaar geleden, in
1679, in het centrum van Amsterdam. Tegenwoordig vind je de
distilleerderij nog steeds naast het authentieke proeflokaal. Proef en
geniet van de 340 jaar ervaring in de ambachtelijke likeuren en
genevers!
Hooghoudt
Grietjes en Hero Jan Hooghoudt krijgen in 1888 een bijzonder idee.
Eentje van smaak, kleur en geur. Het is de start van een grote, mooie
ontdekkingstocht die nog lang niet stilstaat...

Om alvast te beginnen
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Onze producten

Wij zijn trotse
inwoners van
Borrelplank (4p)
€ 15,25
Drenthe en
plankje met kazen en regionale vleeswaren
genieten van de
natuur, de rust, de
Kleine borrelplank (2p)
€ 11,25 kwaliteit van het
plankje met kazen en regionale vleeswaren
leven en de
prachtige
Mini borrelplank
€ 4,00 producten die hier
te krijgen zijn.
plankje met kazen en regionale vleeswaren
Wij proberen dan
Gehaktballetjes
€ 5,00
ook zo veel
mini-gehaktballetjes met Gulpener mosterdmayo mogelijk te
werken met
regionale
Brood met smeersels
€ 5,50
producten, met
wisselend brood met tapenades
daarnaast af en
toe een uitstapje
Nacho's
€ 9,00 naar bedrijven die
tortilla chips gegratineerd met kaas en pulled ook authenticiteit
pork, met verschillende sausjes
en kwaliteit hoog
in het vaandel
PéGé's Happasschaal
€ 9,95 hebben staan.
Gea's schaal met 15 warme hapjes
Bij de borrel

Bitterballen van het huis (8 stuks)
Bitterballen Elite (8 stuks)
Gemengde frituurhapjes (8 stuks)
Vlammetjes ( 8 stuks)
Bijgerechten

Patat
€ 2,40
Gefrituurde aardappelschijfjes € 2,95
Sausjes: - (brander) mayo
- ketchup
- curry
- pindasaus
- joppiesaus
- mosterd

€ 5,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 7,00

Weekend special
''Alleen op vrijdag, zaterdag en
zondag''

Elk weekend hebben we een
andere special €11,25
Elke keer weer een ander
heerlijk en verassend gerecht
dat niet op de kaart staat.

Loempia
Elite croquet
Kaassoufflé (v)
Mozzarellasoufflé (v)
Kroket
Frikandel
Tosti ham/kaas
Kipnuggets

Snacks

€ 4,95
€ 3,00
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,25
€ 2,25
€ 3,50
€ 4,90

Maaltijdsalades
... van het seizoen

€ 12,25

Geitenkaas (v)

€ 12,25

Pulled pork

maaltijdsalade met BBQ pulled pork, coleslaw en
uienringen

€ 12,25

Mozzarella

maaltijdsalade met mozzarella, tomaat, rauwe
ham en pestodressing

€ 12,25

Thais

maaltijdsalade met pittig kipgehakt, tomaat,
taugé, biet en som tum thai dressing

€ 14,00

Aziatische Beef

maaltijdsalade met biefstukpuntjes, teriyaki en
taugé

€ 14,00

Mexicaans

€ 14,00

maaltijdsalade met wisselende ingrediënten
maaltijdsalade met geitenkaas, noten, honing en
suikerbrood

maaltijdsalade met kip, nacho's, avocado en
gesmolten kaas

Vegetarisch
Shaksuka (v)

eiergerecht in een tomatensaus
(vraag ook naar onze andere vegetarische mogelijkheden)

€ 7,25

Vlees
Broodje hamburger 'Gea'

rundvleesburger, spek, tomaat, komkommer en
kaas

€ 4,10

Hete kippetjes

kruidige malse kipkluifjes

€ 6,75

Halve kip

€ 9,00

Schnitzel

€ 7,50

Saté

saté van varkenshaas met eigen marinade

€ 7,85

Broodje shoarma

€ 9,00

Steak sandwich

€ 14,00

Milde kipcurry

kippendij in milde currysaus met ui en paprika

€ 8,00

Toetje

€5,00

halve kip krokant gebakken
evt. met champignonroomsaus, pepersaus of
zigeunersaus (2,25 extra)

shoarma met varkensvlees, eigen kruidenmix, saus
biefstuk (regionaal) met champignons, ui, saus en
brood

€5,00

Verassing vanuit de keuken

Dame blanche

Vanille ijs met warme chocoladesaus

Thema & afhuren
Besloten feesten

Op zaterdagavonden kunt u bij ons een besloten feest geven. Wij hebben
hiervoor vele mogelijkheden en wij zullen zo veel mogelijk aan uw wensen
tegemoet komen. Denk hierbij aan luxe hapjes, tapas en/ of
borrelarrangementen, maar ook een buffet behoort tot de mogelijkheden.
Vraag ons naar de opties, andere invullingen of tijden.
Themadagen

Door het jaar heen hebben we speciale themadagen, zoals de haringparty,
mosselavond en aspergediner. Houd facebook en instagram in de gaten of lees
't op onze aankondigingsborden.

Info
Gulpener

Als onafhankelijke familiebrouwerij genieten we al sinds 1825 van onze
vrijheid. De vrijheid om onze eigen koers te varen en alleen te doen wat
goed voelt. De vrijheid om de smaak van bier niet af te vlakken, maar te
verrijken en continu te zoeken naar vernieuwende smaken. Die vrijheid
ervaren wij al 8 generaties en dat proef je terug in onze 16
speciaalbieren. Je lees 't goed, al sinds 1825 proef je de vrijheid in
Gulpener. Dat gevoel van vrijheid geeft al bijna twee eeuwen de ziel en
smaak aan de bieren. Eigen hop, gerst en water uit 't mooie limburgse
land vormen de kern ingredienten. En dit jaar gaat daarbij ons nieuwe
meest duurzame brouwhuis open en zijn we klaar voor de toekomst.

PéGé Cafe

Asserstraat 18
9461 GC Gieten
0592 260940
Info@pegecafe.nl
www.pegecafe.nl
@PeGeCafe
@pege.cafe
Voor meer informatie kijk op
www.pegecafe.nl

