
BROODJE GOUWE OUWE                                                                         7.00
oude kaas l appelstroop

TOSTI HAM & KAAS OF KAAS met Anvers-saus 4.25
Wij grillen de tosti’s achter de bar en de lunchgerechten worden bereidt in de keuken.
Hierdoor loopt de bereidingstijd en het moment van serveren niet synchroon.
Bedankt voor het begrip en smakelijk eten! De gehele dag te bestellen.

KINDERBOTERHAM
kroket 3.75 |        vegetarische kroket 3.75 | gebakken ei 3.25 | chocovlokken 2.50 | 
jam 2.50 | ham 2.50 | kaas 2.50
                                                                                                                                             

UITSMIJTERS
2 dikke boterhammen wit of bruin
                                                                                                                                                             
UITSMIJTER HAM EN/OF KAAS                                                                    9.75
3 eieren | achterham | belegen kaas | 2 boterhammen                                                                

UITSMIJTER SPEK (met kaas + 1.50)                                                                            9.75
3 eieren | gebakken spek | 2 boterhammen

VOORGERECHTEN
GEROOKTE NOORSE ZALM                                                                                         11.25
toastje | roomkaas | gesnipperd rood uitje | kappertjes | mosterd dillesaus                              

RUNDERCARPACCIO                                                                                                        11.25
truffeldressing | geraspte oude kaas | zongedroogde tomaat | pittenmix | rucola

BELGISCHE GARNALENKROKETTEN                                                                    11.25
peterseliemayoniase

VISSOEP Á LA BOUILLABAISSE gebonden | goed gevuld | broodje                       8.00

FRANSE UIENSOEP brood | geraspte kaas | gegratineerd                                            7.00

BOMMA’S TOMATENSOEP                                                      6.00
rundergehaktballetjes | broodje | (      zonder balletjes)

VLOERBROOD MET SMEERSEL                                                                                   4.75
houmous | of kruidenboter | of aioli

SMEERSELS LOS                                                                                                                 1.50
houmous | of kruidenboter | of aioli

SALADES met brood en boter

OOSTERSE SALADE                                                                                     19.75
biefstukpuntjes | ui | champignons | licht pikante sojasaus | sesamzaadjes |
zongedroogde tomaat | kruidenkaas | pittenmix | crouton                                                       

SALADE CARPACCIO 18.75
runder carpaccio | zongedroogde tomaat | truffeldressing |
geraspte oude kaas | pittenmix | crouton                                                                   

SALADE GEITENKAAS                                                                                  17.75
lauwwarme geitenkaas | geroosterde paprika | walnoten | spek | druiven |
gekarameliseerde appel | frambozendressing | crouton (       zonder spek)

MENUKAART
Tot 16.00 uur te bestellen

LUNCHGERECHTEN 
12-UURTJE VIS (3 boterhammen) 14.25
vissoepje | gerookte zalm | belegen kaas & gebakken ei | garnalenkroket |
peterseliemayonaise                                                                                                                           

12-UURTJE VLEES (3 boterhammen) 13.25
tomatensoepje | achterham & huzarensalade | rundvleeskroket | 
belegen kaas & gebakken ei | mosterd                                                                            

12-UURTJE VEGETARISCH (3 boterhammen) 13.25
tomatensoepje | belegen kaas & gebakken ei | geitenkaas | 
vegetarische kroket | mosterd

BROODJE GEROOKTE NOORSE ZALM 12.50
kruidenroomkaas | ui | mosterd-dillesaus | bieslook | kappertjes

BROODJE RUNDER CARPACCIO                                                                  12.00
geraspte oude kaas | rucola | pittenmix | zongedroogde tomaat | truffeldressing                     

BELGISCHE GARNALENKROKETJES (2 boterhammen)                            12.00
2 garnalenkroketten | peterseliemayonaise

CLUBSANDWICH                                                                                          11.50
geroosterd brood | gerookte kip | kruiden roomkaas | belegen kaas |
tomaat | sla | spek | gebakken ei | chips | Anvers-saus

BROODJE GEGRILDE BEENHAM 11.50
(met puntzak rustieke friet & mayo + 2.75)
sla | zoete ui | honingmosterd-saus

BROODJE ORIËNTAALSE KIP                                                                      10.25
gebakken kippendijen | lichtpikante ketjapsaus | ananas | bieslook

BROODJE GEITENKAAS                                                                           9.75
rucola | honing-mosterdsaus | walnoten                                                                                         

BROODJE BAL                                                                                                 9.75
(met puntzak rustieke friet & mayo + 2.75)                                                        
lichtpittige gehaktbal (varkensvlees) | zoete uit | jus | mayonaise

BROODJE SMOSKE (GEZOND)                                                                 9.50
achterham | belegen kaas | sla | komkommer |tomaat |  ei | augurk |
ananas | Amsterdams uitje | yoghurtdressing ( zonder ham )

BROODJE HAWAÏ                                                                 9.25
achterham | belegen kaas | ananas | bieslook | Anvers-saus

KROKETTEN VAN DE BOURGONDIËR (2 boterhammen)                     8.75
rundvleeskroketten | mosterd

VEGETARISCHE KROKETTEN (2 boterhammen)                                    8.75
vegetarische draadjesvleesch kroketten | moste6rd

BROODJE MARTINO                                                                                        8.50
filet americain | ui | augurk | ei | tomaat | lichtpittige martinosaus                            

BROODJE FILET AMERICAIN                                                                         7.50
filet americain | ui | sweet chilisaus                                                                                                 

ONZE GEROEMDE SPARE RIBS
geserveerd met koolsalade | rustieke friet | Anvers-saus

POTJE SPARE RIBS                                                                                                          20.75
lichtpittige Oosterse smoor ribbekes “recept van Oma Elly”

SMOKEY BBQ RIBS  JOSPER                                                                                       19.75
afgelakt met smokey BBQ marinade

HOT & SPICY RIBS  JOSPER                                                                                        19.75
afgelakt met een pittige marinade
                                                                                                                                                

VLEES - VIS - VEGETARISCH
IERSE STEAK (180 gr.) 19.75
Ierse biefstuk | geroosterde groenten | rustieke friet

BIEFSTUKPUNTJES 19.75
champignons | ui | paprika | stroganoffsaus | rustieke friet

VEGAN BURGER  JOSPER 18.75
100% plantaardige burger van tarwe, oesterzwam, rode bieten 
en Oosterse kruiden (gehaktstructuur) I burger bun | tomaat | zoete ui | sla |
cheddar kaas | gegrilde groenten | rustieke friet | tomatenketchup

VISSTOOFPOTJE 18.00
zalmfilet | witvisfilet | witte wijnsaus | rustieke friet

SATÉ BALI BALI 17.75
3 stokjes kipsaté | satésaus | zoetzure rauwkost | cassave kroepoek | rustieke friet

ANVERS BURGER JOSPER 16.75
100% runderburger |burger bun | bacon | tomaat | zoete ui | sla | 
cheddar kaas | koolsalade | rustieke friet | Anvers-saus

= een elegante combinatie tussen grill en oven op houtskool. Unieke smaakbeleving!

EXTRA’S
WARME SAUZEN
pepersaus                             2.50                
stroganoff saus                     2.50                
satésaus                               2.50

SIDES
rustieke friet 3.50
geroosterde groenten 3.00
gemengde salade 3.00

      OOK ZO’N FAN VAN ONZE ANVERS-SAUS?
         wij verkopen deze per liter voor 9.25
           lekker bij je tosti’s maar ook bij de BBQ, gourmet, chips ……eigenlijk bij alles!

      Ook een origineel kadootje om weg te geven!…
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KINDERKAART (tot 12 jaar)

VOORGERECHTJE

TOMATENSOEP met balletjes 4.50

HOOFDGERECHTJES
met friet | appelmoes | mayonaise

JUNIOR SPARE RIBS met Anvers-saus 8.25

KIDS SATÉ met satésaus en kroepoek 7.75

KIPNUGGETS 6.00

KROKET 6.00

FRIKADELLETJES 6.00

VEGETARISCHE KROKET 6.00

NAGERECHTJE

KINDERIJSJE vanille- en aardbeienijs met slagroom en spekjes 4.25
                                                             

ZOET
DAME BLANCHE 6.75
vanille roomijs | warme Callebaut chocosaus | slagroom

BASTOGNE PARFAIT 6.75
Werther’s original saus | slagroom

CAPRIZZO 6.75
roomijstruffel | karamelvulling | krokante laag witte chocolade |
amandelschaafsel | slagroom

NEW YORK CHEESECAKE 4.00
frambozencoulis

CHOCOLADETAART 4.00
recept uit eigen keuken

APPELTAART 4.00
vers afgebakken

SPECIALE KOFFIE
FRENCH COFFEE Grand Marnier | room                                                                          7.50

IRISH COFFEE Ierse whiskey | room                                                                                  7.50

SPANISH COFFEE Licor 43 | room                                                                                    7.50

KOFFIE DOM Bénédictine | room                                                                                        7.50

ITALIAN COFFEE Amaretto | room                                                                                   7.50

KOFFIE ANVERS Kahlúa | Baileys | slagroom                                                                  7.50

CARIBBEAN COFFEE Tia Maria | dark rum | slagroom                                                 7.50

TILBURGSE KOFFIE Schrobbelèr | slagroom                                                                 6.50

HASSELT KOFFIE Hasseltlikeur | slagroom                                                                     6.00

KOFFIE SINJOOR Advocaat | slagroom                                                                            6.00

BITES EN SNACKS

KOUDE HAPJES

PORTIE GOUWE OUWE KAAS mosterd 7.25

PORTIE GELDERSE WORST mosterd 6.75

GEMENGDE OLIJVEN 4.00

GEMENGDE NOOTJES van Luc’s Notenbar (bekend van de markt) 1.50

WARME HAPJES

NACHO ANVERS cheddar | salsa | zure room | guacamole | (jalapeño + 1,00) 9.25

4 SMAKEN KAASSOUFLEETJES 8 stuks | sweet chilisaus 8.00

BOGEY’S SPARE RIBS BITTERBALLEN 6 stuks 7.50

VEGETARISCHE BITTERBALLEN 8 stuks | mosterd 7.50

AMBACHTELIJKE RUNDVLEES BITTERBALLEN 8 stuks | mosterd 7.25

LOEMPIAATJES 8 stuks | sweet chilisaus 6.75

KIP NUGGETS 8 stuks | Anvers-saus 6.75

GEMENGDE WARME HAPJES 10 stuks | mayonaise 6.25

PORTIE RUSTIEKE FRIET mayonaise 3.50

EEN ALLERGIE OF DIEETWENSEN? MELD HET ONS                  
Onze gerechten worden bereid in een ruimte waar gewerkt wordt met gluten, sesam, noten en pinda’s. Schriftelijke informatie over de in
onze gerechten aanwezige allergenen kun je opvragen bij het personeel. Wanneer je dieetwensen hebt houden wij hier graag rekening mee.

Deze actie loopt vanaf maandag 29 november t/m vrijdag 24 december 2021
Wij hebben ook bonnen van € 10 / €15 / € 25LIEFHEBBER 

VAN EEN LEKKER BIERTJE?
SCAN DAN DEZE QR CODE >>>>>>>>>> 
EN KIES JE FAVORIET!

TM

www.anvers.nl
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