
BESTELLIJST Non Plus Ultra | Sinterklaas Specials & Acties voor pakjesweekend 4, 5, 6 dec.
Bestel via whatsapp op 0164-612165 (Ja, vast nummer!) | Bellen, kan tussen 10.00u & 17.30u

Naam

Telefoonnummer

Afhaaldatum & Tijd

Bestellen kan tot en met 2 december 2020, bestel dus alstublieft op tijd

Helaas is later bestellen niet mogelijk. 

Sinterklaas specials (afhaal van 10:00u tot 19:30u, wel vóóraf bestellen)
Tip! Koude tapas schaal a la Non Plus [2 pers.] 49,00€     

Aanvullend warme tapas* (zelf frituren!) 5,50€        p.p

Luxe visplateau a la Non Plus** [2 pers.] 40,00€     

Luxe vleesplateau a la Non Plus** [2 pers.] 40,00€     

SINTERKLAAS kidsfeestbox [per kind] 7,50€        

Tiramisu van pepernoten [per portie] 3,00€        

Tip! Beker Non Plus Rijstenpap 5,00€        

Tip! Beker Non Plus Chocolademouse 5,00€        

Biegbag zes flesjes luxe biertjes 10,00€     

1L luxe speciaal bier van de tap (afhaal) 5,50€        

Alle wijn en Cava 2,50 korting (afhaal) -2,50€      

SuperBox Nancho's jalapeno, cheddarkaas, tomaat, gehakt, crème-fraiche & tomatensalsa** 9,50€        

   *Thuis nog even opwarmen, warme tapas in fituur en nacho's in de oven of airfyer.

 **Inclusief stokbrood, kruidenboter, cocktail of remouladesaus.

Toetjes en losse soep (afhaal van 10:00u tot 19:30u, wel vóóraf bestellen)

Tomatensoep per liter! > KOUD 8,00€        

Pompoensoep per liter! > KOUD 8,00€        

Zeer goed gevulde snert per liter! > KOUD  (24 uur per dag in de automaat VersVanOns.nl) 11,50€     

Tip! Beker Non Plus Rijstenpap (24 uur per dag in de automaat VersVanOns.nl) 5,00€        

Tip! Beker Non Plus Chocolademouse 5,00€        

Diner WARME maaltijden Non Plus porties (afhaal 12:00u tot 19:30u, wel vóóraf bestellen)

ACTIE: Wisselende dagverse stamppot met twee grote gehaktballen in jus + beker speciaalbier 12,50€     

Runderstoofvlees 16,00€     

Spareribs 19,00€     

Varkenshaas saté 17,00€     

Vispotje a la NPU 19,00€     

Wildzwijnstoverij 19,00€     

De Vissalade 20,00€     

VEGA: Huisgemaakte groente kroketten met salade geitenkaas 15,00€     

Kindergerecht puntzak friet, frikandel of kroket of kipnuggets, mayo, appelmoes. 6,00€        

 Frikandel Kroket Kipnuggets

Aantal dagverse stampot -

Aantal porties frietjes

Aantal porties gebakken aardappeltjes -

Standaard appelcompote en salade -

Allergie/ Dieetwensen kunnen we helaas momenteel geen rekening mee houden i.v.m. beperkte mogelijkheden.

High Beer/ High Wine (afhaal 12:00u tot 19:30u, wel vóóraf bestellen)

Luxe tapasplank 2 pers.! Bijpassende drank 1 persoons High bier of High wine (per persoon)* 59,50€     

*Kies je voor een 2 pers. luxe tapasplank met brood, dan krijg je per pers. een High Wine of High bier naar keuze!

Non Plus Ultra Grindweg 2, 4634 PP WOENSDRECHT | Tel 0164-612165 | Online cafenonplusultra.nl | Facebook /nonplusultra

Nummer ________ NIET invullen aub

High Bier: 2x Oostenrijkse Trappistbier & 1 Verrassing | High Wine: twee heerlijke wijnen Ventoux (rood) & Corette (wit)

Prijs inclusief statiegeld plank € 2,50

Betaling mogelijk Contant / Pin.

Tip van Kees: Vul de bestellijst in, maak een goede 

scherpe foto en app hem naar ons op ons vaste 

telefoonnummer 0164612165.

Meer informatie: www.cafenonplusultra.nl


