GERECHTEN OM TE DELEN
Gerookte zalm carpaccio (een carpaccio van
dun gefileerde zalmfilet)

Rundercarpaccio (malse rundercarpaccio

€ 6,5
€ 5,5

met pesto créme)
Nacho's (met cheddarkaas, geraspte kaas, ui
paprika, lente ui en crème fraîche)
Pasta met zalm (met witte wijn saus en
en gebakken zalmfilet)
Vegetarische pasta (rijkelijk gevuld met
groenten)

€5
€7
€ 6,5

Noedels met Black Tiger gamba's

€ 7,5

(gemarineerde gamba's en noedels)
Kip Piri Piri (malse kippendij met pittige saus
en roerbakgroenten)
Kipsaté (gemarineerde kipfilet met pindasaus
en gefrituurde uitjes)
Varkenshaasmedaillons (met gebakken
champignons en spekjes)
Gegrild spek (gerookt spek met gebakken
witte kool)
Huisgemarineerde spareribs (stukken
malse spareribs met marinade)
Mini Angus hamburger (broodje hamburger
met tomaat, sla, augurk en cheddarkaas)
Kip Teriyaki (kipspiesjes gemarineerd in
Teriyaki saus)

€ 6,5

Biefstukpuntjes met roerbakgroenten

€ 8

(malse biefstukpuntjes met zoetzure saus)
Runderstoofvleespotje (langzaam gegaard
rundvlees)

€ 6,5
€6
€ 6,75

€ 7,5
€ 4,25
€ 5,5

€ 8,5

BIJGERECHTEN + € 2,5
Aardappelgratin
Schaaltje rauwkost

Frietjes
Aardappel kroketjes

/ cafedemusketier

/ musketierdenekamp

SHARING DINNER
Samen delen en genieten van heerlijke gerechten bij eetcafé de Musketier,
dat is het idee achter ons nieuwe concept. Onze gerechten zijn kleiner dan
je misschien gewend bent. Je kunt daarom meerdere gerechten proeven
en met elkaar combineren (handig als je niet kan kiezen!) Kies je
bijgerechten zelf uit en bepaal zelf hoeveel gerechten er op tafel komen.
Ons 'sharing dinner menu' zorgt voor een gezellige sfeer aan tafel.

GROEPSDINER
Het is ook mogelijk om bij ons te komen lunchen of dineren met grotere
gezelschappen. Of je nu een groepsetentje met familie voor ogen hebt of
een groepsdiner met je personeel of collega’s, wij staan paraat voor alle
mogelijke combinaties. Voor een groepsetentje met kleiner gezelschap is
het tevens mogelijk om te dineren in ons 'Proeflokaal'. Heb je speciale
wensen buiten de kaart om? Vraag gerust, dan gaan we deze uitdaging
graag aan! Graag op tijd reserveren.

ONZE SPECIAALBIEREN
Dol op speciaal bier? Dan zit je bij ons goed! We hebben
meer dan 60 speciaal bieren en er komen wekelijks meer
bij. Daardoor is onze bierkaart niet altijd up to date. Toch
benieuwd welke bieren nieuw zijn? Zoek ons dan op via de
Untappd app of scan de QR-code. Via Untappd houden
we onze volgers altijd als eerste op de hoogte van onze
nieuwe bieren en evenementen.
Grotestraat 10
7591 DL Denekamp
(0541) 352 488

www.demusketier.nl
info@demusketier.nl
App: (06)40973777
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