Menukaart De Seule Zomer 2019
Frisdranken
• Cola / zero / Fanta / Sprite
• Plat water / spuit water
• Ice Tea (blik)
• Fuse tea
• Fristi / Cécémel
• Fruitsap / Looza kers
• Appeltise
• Tonic Nordic
• Tönis Citroen / Vruchtenkorf
• Agrum/orange / Pink fit
• Tönissteiner 75cl Medium
• Tönissteiner 75cl Naturelle

Apero
• Picon
• Kirr
• Maison (fruitig)
• Vylmer rosé pur
• Vylmer/Tonic
• Martini Bianco/Rosso
• Porto rood/wit
• Pineau des Charentes
• Ricard 5cc
• Sherry
• Bacardi wit/Reserva

Bieren (Fles) Zie ook onze bierkaart
• Bockor
• Bockor Blauw
• SEULE TRIPEL 8°
• Omer
• Orval

Digestief 5cc
• Cointreau
• Calvados
• Limoncello
• Amaretto
• Baileys
• Graanjenever
• Whisky

GIN (vraag ook naar onze nieuwe
soorten gin)
• Bombay gin
• Aduro Heule
• Blind Tiger gin
• Hendrick’s gin
• Gin Mare
• Copperhead
• Meyer’s gin
• Franklin tonic of Fever tree

Warme Dranken
• Koffie
• Deca
• Espresso
• Cafe latte
• Cécémel
• Irish coffee
• Italian coffee

Cava van het huis
• Pere Ventura
Wijnen (per Glas of Fles)
Zuid Afrikaans:
• Rood: RAM syrah blend
• Wit: RAM Chenin
blanc,viognier,roussanne
• Rose: RAM syrah cinsault
Franse wijn (Huiswijn)
• Rood: Fleur Du Sud : MerlotCabernet
• Wit : Mission Royale :
Chardonnay
• Rosé: Gris-Gris
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Verse Hamburger - stel zelf uw burger samen:
Kies uw broodje:
• Pain Bagnat wit 110 Gr
• Pain Bagnat bruin 110 Gr
• Meergranen 110 Gr
• Sesam bun deluxe 90 Gr
• Glutenvrij
Kies uw burger:
• Rundshamburger 140 Gr
(Seule Tripel)
• Rundshamburger 180 Gr
(Seule Tripel)
• Chicken Puur 140 Gr
(Kuurnaarke)
• Crispy burger 110 Gr (Martha)
• Crunchy Chicken 125 Gr
(Le chasseur)
• Fish burger 100 Gr (Le fort tripel)
• Veggie burger 110 Gr
(Boho white)

Pasta (Gruyere of Parmezaan)
•
•
•
•
•
•

Bolognaise (Oscar bruin)
Carbonara (Julia)
4 kazen (Rebel Local)
Diabolique (GS Tripel)
Zalm-room (Seule Tripel)
Lasagne van het huis
(Le Fort Bruin)

Kies uw groenten:
• Sla, Tomaat, Wortel, Rode ui,
Droge ui, Augurk
Kies uw kaas:
• Cheddar, Cheddar met peper,
Brie, Oude kaas, Bleu,
Mozzarella, Gruyere
Extra:
• 2 sneetjes bacon
• Supplement frietjes
Kies uw saus:
Mayonaise, Tomatenketchup, Curry
ketchup, Bickysaus (original), Bourgie,
Samuraisaus, Pepersaus, Chickensaus,
Toscaansesaus, Ballymaloe,
Andalousesaus, Américainesaus,
Barbecuesaus, Joppiesaus,
Coctailsaus, Gele Curry, Verse Tartaar,
Truffelmayonaise

Focaccia met groentjes
•
•
•
•
•
•
•
•

Geitenkaas (Netebuk Orig.)
Groenten/Mozzarella
(Netebuk White)
Uit het vuistje (Boho Blond)
Garnie (Bossuwé Blond)
Boum Boum (GS Dubbel)
Hawaii (Martha)
Madame (Guldenberg)
Zalm/Kruidenkaas (Seule Tripel)

SALADES
• Salade Geitenkaas (Grailees)
• Salade Gerookte zalm
Huisbereide gerechten met frietjes:
(Saison Dottignies)
• Stoofvlees ( Le fort Bruin)
• César salade (Meesterke)
• Vol-au-vent (Seule Tripel)
• Scampi (8 st.) (Ladybuk)
• Balletjes in tomatensaus
• Kaaskroket 2st./3st. (Boho Blond)
(Miss Brown)
• Garnaalkroket 2st./3st. (De Poes)
• Gyros (GS Tripel)
• Supplement Groentjes
• Supplement Frietjes / Brood
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Vleesgerechten 250 Gr
Met groenten en frietjes:
• Steak natuur (Seule Tripel)
• Entrecote natuur (Meester Tripel)
• Hammetje/Mosterdsaus (GS
Tripel)
• Reuzenbrochette
(Dul Meesterke)
• Ribben (Meestereske)
• Supplement saus:
Bearnaise, Peper of Champignon

Voor de allerkleinsten:
• Kinderpasta:
bolognaise of carbonara
• Smulbox: (pasta en speelgoed)
• Frikandel met frietjes en saus
• Kindersteak met frietjes en
groenten
• Koninginnenhapje met frietjes en
groenten

BEDANKT VOOR UW BEZOEK!
Beste Klanten,
Op 7 april 2017 hebben wij hier in de Peperstraat onze nieuwe start gemaakt.
De start van De S’eule. Het starten van een zaak brengt veel met zich mee.
De inrichting, het opmaken van de menukaart, reclame, enz …
Na de startperiode is het voor ons een ganse klus om onze kaart op orde te houden.
Wat zijn de wensen van de klant en wat is er voor ons als koppel haalbaar?
We hebben ervoor gekozen om maximaal te werken met verse producten. Door deze
keuze is het mogelijk dat bepaalde producten soms niet meer aanwezig zijn.
Het feit dat we als koppel alle taken op ons nemen brengt met zich mee dat er ook al
eens gewacht moet worden.
Natuurlijk proberen we dit te beperken, maar weet ook dat personeel een dure kost
met zich meebrengt. Door beperkt met personeel te werken kunnen we tal van onze
producten aanbieden aan een betaalbare prijs.
We trachten ook te zorgen dat elke klant een thuisgevoel ervaart. We houden niet van
een strakke en stijve bedoening maar van een familiale en ontspannen sfeer.
Heeft u opmerkingen of klachten, zeg het gerust aan ons !!
Was alles in orde, vertel het dan zeker verder en geef ons een recensie op
Facebook (dit is altijd fijn).
Enkele tips:
• Bellen vooraf maakt het ons beiden gemakkelijk.
• Reserveren vanaf 8 Pers.graag op afspraak.
• Geef eens een cadeaubon met een flesje Seule.
• Bekijk ook eens onze site op www.deseule.be

