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• Bitumen
• PVC
• EPDM
• Shingles
• Isolatie
• Dakonderhoud
• 24u Service

LUNCHGERECHTEN
De PROEVERIJ van Non Plus
9,95
5-tal belegde stokbroodjes met gerookte paling
filet, zalm, brie, coppa di parma en krabsalade,
rijkelijk gegarneerd
De Brabantse Wal Sandwich
8,00
Brabants Wal brood belegd met ingrediënten van
de streek (lauwwarm) met o.a. Brabantse wal
beenham, walnotenkaas en roerei met groenten
‘NonPluske’
8,50
Een bord rijkelijk gevuld met een kopje soep,
broodgarnituur met een bakje krabsalade,
garnalen croquette en een kleine omelet
Broodje warme kip
8,50
Gewokte kip met roerbakgroenten en
cashewnoten

Uitsmj
i ters

Uitsmijter met ham
7,00
Uitsmijter met kaas
7,00
Uitsmijter met Ham en kaas
7,00
Uitsmijter met spek
7,50
Uitsmijter ‘De Luxe’ - 3 sneetjes brood
8,00
met ham, kaas, serranoham en huzarensalade)

Uw garantie
voor zekerheid
en een
kwalitatief
hoogwaardig
dak
Tel. 06 3088 0084
info@wenerdakbedekking.nl

Keuze uit wit maïs, bruin volkoren of stokbrood
Ham, kaas of serranoham
4,10
Kroket of frikadel
4,50
Brie
5,50
Broodje gezond
6,00
Krabsalade
6,20
6,95
Rundcarpaccio met Italiaanse garnituur
Gerookte zalm
7,25
Hollandse garnalensalade
7,40
Tosti ham/kaas
Tosti Hawaï

4,80
5,20

Kleine boerenomelet
Dé boerenomelet
Omelet kaas of ham
Omelet spek
Omelet champignon/spek
Omelet naturel

5,90
7,00
6,00
6,50
6,75
5,00

Tomatensoep of goedgevulde dagsoep

4,45

Naturel
Spek
Appel
Kaas
Met 1 bol ijs
Kinderpannenkoek

4,60
6,00
6,00
6,00
5,20
2,90

Omeletten

Soepen

Pannenkoeken

Heeft U een dieet of allergie laat het ons weten!

Voorgerechten en soepen worden geserveerd met boter en broodgarnituur

• Carpaccio van rund

Attracties • Balloons • Events
Hoogerheide

5 36 45
T: 06 40 7 ents.nl
v
www.tijo-e

• Springkussens • Spelletjes • Popcornmachine • Diverse (Helium) ballonnen • Blikvangers •
Biertafels met banken • Speciale attracties • Partytenten/Party verhuur... en nog veel meer

12,50

op een bedje van sla met kappertjes, pijnboompitten, zongedroogde
tomaatjes, olijfjes, grano padano kaas, olijfolie en balsamico crème

• Non Plus vissalade

15,00

• Salade met geitenkaas

13,50

met krabsalade, gerookte paling, gerookte zalm,
Hollandse garnaaltjes en cocktail saus.

gebakken appeltjes en spek [kan ook op vegetarische basis]
• Garnalencocktail (100 gram)
met sla, Hollandse garnaaltjes, garnituur en cocktail saus
• Vitello Tonato heerlijke kalfsrosbief met romige
tonijnmayonaise, salade en garnituur

• Gewokte scampi’s met frisse salade
• Runderhaas puntjes oosterse wijze
• Mandje brood en kruidenboter
• Tomatensoep
• Dagsoep

13,00
14,50
12,75
13,50
3,75
4,50
4,50

VLEES HOOFDGERECHTEN

• Runderhaas tournedos
• Gebakken varkenshaas medallions
• Spareribs Non Pus Ultra met knoflook saus
• Halve portie spare ribs
• Varkenshaassaté met satésaus en ruime garnituur
• Runderstoofvlees
• Schnitzel
• Kipreepjes met roerbakgroenten
• Runds Carpaccio

op een bedje van sla met kappertjes, pijnboompitten, zongedroogde
tomaatjes, olijfjes, grano padano kaas, olijfolie en balsamico crème

22,50
18,00
19,50
14,50
17,50
16,50
16,50
15,50
19,00

Vlees hoofdgerechten keuze, pepersaus, stroganoffsaus,
champignonromsaus of gebakken champignons.

• Gebakken paling
• Paling in ‘t groen
• Vis van de dag {Catch off the day} met romige

19,00
19,50

19,50
• Gebakken scampi’s met looksaus OF gewokte scampi’s 17,50
• Goed gevuld Vis-potje
19,50
• Non Plus Ultra maaltijd vissalade met garnituur
19,50
vissaus en garnaaltjes

voor zowel bedrijven als particulieren
info@stoltingadvocatuur.nl
0164-743111 en 06-46962385
Hoogerheide

• Een proeverij van een frisse salade, groenten omelet,
groente croquet, groentespiesje met stroganoffsaus en risotto

www.sirocco.nl

18,50

• Maaltijdsalade van Bettina geitenkaas met garnituur 16,50
[zowel gewoon met spek als vega te bestellen}

DESSERT/ IJSCOUPES
• Coupe romanoff aardbeien met geslagen room
• Chocolade mousse en een bolletje vanille ijs
• Rijstpap met warme kersen, perzik en slagroom
• Vanille ijs met aardbeien
• Dame Blanche
• Coupe boerenjongens of advocaat
• Coupe fruit “SORBET”
• Wafel met slagroom
• Wafel met warme kersen
• Koffie met vlaaipunt

2020 SPECIAL
MENU High beer

5,95
5,95
5,95
5,50
5,00
5,50
5,50
4,40
6,25
4,75

Nu keuze uit High Beer, High Wine
met uitgebreide hapjes of diner

34,50 euro p.p.

met een drie gangen diner met keuze vis of vlees diner,
voorgerecht-proeverijtje, risotto met scampi’s of varkenshaas,
een kaasplankje [met vier speciaal biertjes]

TAPA High beer

25,50 euro p.p.

MENU High wine

39,50 euro p.p.

High wine met uitgebreide hapjes

29,50 euro p.p.

met uitgebreide hapjes [met vier speciaal biertjes]

met drie gangen diner met keuze vis of vlees diner, voorgerechtproeverijtje, risotto met scampi’s of varkenshaas en seizoens groentjes,
afsluiter [cava, glas witte Chardonnay, glas rode pinot noir, oude porto]
[Cava, glas witte Chardonnay, glas rode pinot noir, oude porto]
TIP; Er zit bij bovenstaande broodgarnituur en boter inbegrepen.
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Dorpsstraat 39 - Woensdrecht
T. 0164 612307

VEGA

VOORGERECHTEN

Onze specialiteit

T
osti’s

Raadhuisstraat 37 Hoogerheide
tel. 0164-620260

Dorpsstraat 91 • Woensdrecht • Tel. 0164-612080 / 06-54248078

Broodjes

WENER
DAKBEDEKKING

Steenbergen Kaaistraat 29 www.vatamoda.nl

Voor al uw Race-ATBHybride-Sportfietsen op maat.
Naar eigen wens en smaak!

Algemene voorwaarden
Algemeen civiel recht
Ondernemingsrecht
Faillissementsrecht
Juridisch advies
Arbeidsrecht
Huurrecht
Incasso

Of onze High Tea met de volgende gerechtjes,
Scone met lemon curd, een kopje dag soep, daarna een
étagiere met warme en hartige lekkernijen en als afsluiter
een chocolade brownie
24,50 p.p.
met een glaasje feestelijke bubbels [Cava] 27,50 p.p.
Volg altijd de instructies van onze medewerkers, in het belang
van uw veiligheid en die van ons. Houd anderhalve meter afstand!
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Steenbergen Grote Kerkstraat 2 www.vatomoda.nl - follow us on
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A C T I E F B U R E A U V O O R M E D I AT I O N & P E D A G O G I E K

SCHEIDINGSMEDIATION & BEGELEIDING KINDEREN
BERGEN OP ZOOM WWW.OP-EEN-LIJN.NL

Dorpsstraat 74 • Woensdrecht • T. 06-2748 2162
www.marcokoletuinen.nl • info@marcokoletuinen.nl

P Vercammen
AFBOUW- EN STUKADOORSBEDRIJF

voor al uw spuitwerk, sierpleister en
traditioneel stukadoorswerk.

Fortuinstraat 6, 4634 TD Woensdrecht
Tel.: (0164) 616738 Mob. 06 5343 9248
stukadoorsp.vercammen@home.nl

Ron van Hoof
Middenweg 14
4631 ST Hoogerheide
0164-604772 / 06 1137 2363
www.rvhelectrotechniek.nl
info@rvhelectrotechniek.nl

• Electrotechnische installaties
• DATA en telecom
• Inbraakbeveiliging (ook certificering)
• Camerabewaking
• Domotica systemen
• Zonnepanelen
• LED verlichting en lichtberekeningen
• Keuringen, inspecties en instructie
• Metingen en power control
• 24/7 storingsdiensten

Al 20 jaar door dik en dun met Non Plus Ultra.

Nieuwsgierig?

Drukkerij Polka Print • Tel. 0115-442397 • www.polkaprint.nl
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0164 - 748 748 • 06-54640343 • www.cambeeninstallatie.nl

SLIJTERIJ

VATO

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie

T

• CV -onderhoud
• Gas & Electra
• CV -vervanging
• Water & Sanitair
• CV -storingen
• Dakgoten
• Duurzame energie
• Zonnepanelen
• Installatietechniek
• Dakbedekking (EPDM)
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