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BROODJES / BOERENBROOD
Boerenbrood met zalm
Boerenbrood met carpaccio
Uitsmijter ham/kaas
2 kroketten met brood
Broodje pulled pork
Boerenbrood met gehaktbal

€
€
€
€
€
€

7,8
8,2
7,5
7,5
7,5
7,5

SPECIALS WARM
Broodje de Mus (met varkenshaas, roerbak- € 8,5

groenten en zoetzure saus)
Angusburger de Mus (pulled pork, gebakken € 10
ui, cheddar, augurk en tomaat)

SALADES

rijkelijk gevulde maaltijdsalades

Griekse salade
Kip salade
Zalm salade
Carpaccio salade

€
€
€
€

12,5
12,5
15
15

Alle salades worden geserveerd met brood en boter

KOUDE WRAPS
Wrap vegetarisch (met sla, komkommer,

rauwkost, tomaat en feta kaas)
Wrap kip (met gegrilde kipfilet, groenten en
tzatziki saus)

T
H TO
LUNC

€ 7,5
€ 8,5

16:00

HET PROEFLOKAAL
Het proeflokaal op de 1e verdieping wordt gebruikt voor
bier of wijn proeverijen tot 20 personen. Het proeflokaal is
ouderwets en stijlvol ingericht en geeft een gemoedelijke
sfeer. Tijdens de proeverij maak je kennis met diverse
bieren of wijnen in combinatie met heerlijke en
bijpassende (tapas) gerechten. Verruim je bier- of
wijnkennis en geniet na de proeverij van een afzakkertje
in ons café. Tevens kan ons proeflokaal ook gebruikt
worden voor kleine vergaderingen en presentaties. Je
kunt met je eigen laptop of mobiele telefoon gebruik
maken van onze faciliteiten voor beeld en geluid. Tijdens
de vergadering kun je natuurlijk de gebruikelijke service
van ons verwachten.

DE ACHTERZAAL
De Musketier beschikt ook over een achterzaal op de
begane grond. Ons zaaltje is perfect voor het houden
van besloten feestjes zoals bijvoorbeeld verjaardagen,
bedrijfsfeestjes of team feestjes en biedt plaats aan
ongeveer 40 personen. In het zaaltje kan eigen muziek
gedraaid worden. Het zaaltje beschikt over een eigen
bar met tap en feestelijke verlichting. Een besloten feest
kan georganiseerd worden met verschillende buffetten.
Samen kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen
en hoe we het feest kunnen laten slagen.
De achterzaal kan ook gebruikt worden voor
vergaderingen en presentaties en beschikt over een
beeldscherm voor presentaties.

