LUNCHKAART

onze keuken lunch is geopend van 12u00 tot 14u30 - woe t.e.m vrij
tijdens het weekend is onze keuken doorlopend open van 12u00 tot 21u00

Duo van kaas- en garnaalkroket
Kaaskroketten 2 stuks
Garnaalkroketten 2 stuks

Pasta Scampi of Pasta Kip 20.50

licht pittige getomateerde roomsaus - zongedroogde tomaat

Portie brood inbegrepen - optioneel frietjes, zoete aardappelfrietjes of frisse sla +3.50

Roast djeu’s halve kip 18.50
aardappelkeuze - frisse sla of appelmoes

HUISGEMAAKTE KROK’N ROLL ongeveer 250 gram +/- 15 min in de oven

Traag gegaard Buikspek 24u 13.50

Krok’N Roll “Meneer”
Krok’N Roll “Madam” spiegelei
Krok’N Roll “Ananas” vers gegrild

vikingbroodje - mangochutney - zoetzuur - jalapeno - grillsaus

Pulled Pork “Jack Daniëls” 13.50
traag gegaard varkensvlees - koolsla - brioche bun

Brood inbegrepen - supplement slaatje +3.50

EITJES

Omelet natuur
Omelet spek
Omelet van’t veld

Portie brood inbegrepen - supplement frietjes en/of fris slaatje +3.50

SCAMPI

Scampi ‘Curry’ 7stuks
Scampi ‘Grillada’ 7stuks lookboter
Scampi ‘Non De Djeu’ 7stuks licht pittige getomateerde roomsaus
Scampi ‘Del Sol’ 7stuks romige saus - groentjes - olijven - feta
Portie brood inbegrepen - supplement frieten +3.50

THUIS GENIETEN ? van onze heerlijke Vjeu Djeu gerechten.
Dat kan, bestel 1 dag op voorhand via onze webshop www.vjeudjeu.be
Afhaal van woensdag t.e.m zondag

*Al onze gerechten/foodboxen zijn reeds gegaard en op smaak gebracht.
Wij voorzien jullie van opwarmtips !

#VJEUDJEU - Instagram of Facbook
Wifi: vjeudjeu Code: djeumortsel

AMBACHTELIJKE KROKETTEN

GODDELIJKHEDEN

SOEP ’Vraag naar onze suggestie volgens het seizoen en aanbod’

Volg ons ! OP SOCIALE MEDIA

Inbegrepen - Frisse sla en saus naar keuze

8.50

14.50
12.00
17.00

12.50
13.50
13.50

Wij werken met dagverse producten, waardoor er al eens een product niet
meer voorradig is. De keuken verontschuldigt zich daarvoor en hoopt op uw begrip.
Hebt u allergiën? Meld het bij ons!
Prijzen zijn incl. btw - 1 rekening per tafel
Supplement brood + 1.50

10.50
12.50
15.50

BOTERHAMMEN

Gerookte zalm ‘klassiek’ incl. frisse sla

12.50

Gerookte zalm ‘fancy’

14.50

Boterham Champignon incl. frisse sla

13.50

Boterham Brie incl. frisse sla

12.50

Chicken Grill

13.50

rode ajuin - peterselie - toast

avocado - rucola - kruidenkaas - gepocheerd eitje +1.50
18.50
16.00
19.50
19.50

vleugje look - lapje Colonate ‘spekvet’ - wit of bruin brood
luikse siroop - mix van noten - wit of bruin brood
traag gegaarde kipfilet - frisse sla - rustiek broodje

SALADES seizoensingrediënten

Salade Geitenkaas ’ook verkrijgbaar zonder spek’

appel - spek - notensla - dressing van luikse siroop - rozijnenbrood

Salade Kip
Salade Scampi
Griekse sla

19.50
19.50
20.50
18.50

