Welkom bij De Dromaai,
Om te beginnen, wat is “dromaaien”?
Dromaaien is het omdraaien wan voorden sie
damen wan deer een wander oord vormen.
Een leuke baan wordt zo een beukenlaan, een
buskaart is een kusbaard. “Soep uit een pakje”
staat gelukkig niet op de kaart!
Leuk dat je bij ons omt keten! Eten bij de dromaai
is eten in een gezellige omgeving waar kwaliteit en
prijs dik in orde zijn. Wij hanteren zo veel mogelijk
vaste prijzen. Handig, want zo kan je jezelf meer
bezig houden met het kiezen van een gerecht en
minder met de prijs ervan. Onze keuken is iedere
dag geopend voor lunch en diner.
Ook buiten het eten om bent u van natuurlijk van
harte welkom voor een drankje op ons terras.
Alvast akelijk smeten.
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Lunchkaart

Iedere dag tussen
12:00 en 16:00 uur
(Diner vanaf 16:30)

Lunchkaart
Kinderboterham 1 dikke oerboterham
(donker/mais) met naar keuze: kaas, ham,
chocoladepasta, pindakaas of jam.

Croque ham en/of kaas Uit de oven.
Tomatensoep Met oerbrood.

€ 2,50

€ 5,00

Soep van de maand Met oerbrood, zie bord of

Kroketten 2 stuks met oerbrood

€ 6,00

en mosterdmayonaise.

Schnitzel met stroganoffsaus

Diverse soorten sla, tomaat, en mosterdmayonaise.

Met frites en mayonaise.

Hete geit Waldkornbol met geitenkaas, appel
en honing (geroosterd in de oven).

Broodje DromaaiBurger

Tricolore Italiaanse bol met tomatentapenade
en mozzarella (geroosterd in de oven), bedekt met
rucola.

Vegetarische loempia’s
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€ 3,50

€ 4,00

slagroom.
karamelsaus en

Muisgehaakte
Vraag naar de

€ 3,50

cheesecakes

€ 3,50

! Nu 2 stuks!
huidige smaken

Met frites, chilisaus en mayonaise

Broodje VegaBurger
Met frites, hamburgersausje en mayonaise.

Lekkers
Met slagroom.

Met frites, hamburgersausje en mayonaise.

Lekker bekje Met frites, knoflooksaus en mayonaise

Vegetarische kroketten 2 stuks met
oerbrood en mosterdmayonaise

Brownies

€ 9,00

Met frites en mayonaise.

Italiaanse bol met gerookte kip en bacon

vraag ernaar bij de bediening.

€ 3,50

Kipsaté met satésaus

Krok tok tok Warme croque met
gerookte kip, bacon en kaas.

€ 7,00

rveerd met
Alle gerechten worden gese
frietjes, salade en mayonaise

Dromaaiburger Grote burger met komkommer,
tomaat, sla, hamburgerbroodje en een heerlijk sausje.

Hèm ennex Oerbrood met gebakken eieren,
ham en kaas.

Carpaccio Italiaanse bol met rundercarpaccio,
pijnboompitten, oude kaas, sla en pestodressing.

Lunchgerecht van de maand
Zie bord of vraag ernaar bij de bediening.

Ik zal ‘m Waldkornbol met gerookte zalm,
kruidenkaas, rode ui en kappertjes.

Bij de borrel

Peer-m-erin Salade met brie, peer,
gekaramelliseerde walnoten, sla, komkommer, tomaat
en een frambozendressing (met oerbrood).

VegaBurger Grote burger van de vegetarische
is vegetarisch. Andere gerechten kunnen
eventueel ook vegetarisch geserveerd worden.

slager met uien, cheddar, hamburgerbroodje en een
heerlijk sausje.

Bitterballen 8 stuks

€ 3,50

Bittergarnituur 8 stuks

€ 4,50

Oerbrood met kruidenboter

€ 3,50

