BESTELLIJST Non Plus Ultra | Ze zijn er weer, VERSE ASPERGES!
Bestel via whatsapp op 0164-612165 (Ja, vast nummer!) | Bellen kan tussen 10.00u & 17.30u

Naam
Telefoonnummer
Afhaaldatum & Tijd

Betaling mogelijk contant of per pin

LET OP: Afhaal van 11.00 tot 19.00 uur. Bestellen kan tot 17.30u. ('s Maandags gesloten)
Soep & Toetjes
Verse tomatensoep 1 liter
Verse aspergeroomsoep 1 liter
Beker Non Plus Rijstepap ACTIE
Beker Non Plus Chocolademouse ACTIE
Beker Aardbeien Romanoff ACTIE
Beker Tiramisu met rood fruit ACTIE

€
€
€
€
€
€

7,00
8,50
5,00
5,00
5,00
5,00

(Toetjes actie: 2 voor € 9,00. Combineren mogelijk)

WARME ASPERGEGERECHTEN MET GARNITUUR
Asperges met gesneden beenham
€
Asperges met duo van gerookte & gebakken zalm
€
Asperges met scampi's in looksaus
€
VEGA: Asperges met saus, ei en aardappeltjes
€
Puntzak gefrituurde asperges met remouladesaus
€
Maaltijdsalade met gewokte aspergepunten en scampi's€
Maaltijdsalade met gewokte aspergepunten &
€
ossenhaaspuntjes
Aspergeproeverij

€

21,50
23,50
21,50
17,50
9,00
18,50
19,50

Bestellen kan telefonisch of via Whatsapp
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
Wilt u ontbijt- of lunchmogelijkheden
bekijken/bestellen? Bel ons.
Nu ook aparte TO GO kaart. Zie onze website.

14,50

PAASACTIE: luxe vis- of vleesplateau met aspergerolletjes (voor 2 pers)
Incl. stokbrood met kruidenboter + 1ltr aspergesoep + 2 rijstepap
Diner WARME maaltijden Non Plus porties
Vleesmix (SpareRib, Pulled Porc, Varkenshaas medaillon, Ossenhaaspuntjes in stroganoffsaus)
Ossenhaaspuntjes met Stroganoffsaus
Runderstoofvlees
Spareribs
Varkenshaas saté
Gebakken zalmfilet met vissaus
3 verse tongetjes (600gr) met ravigottesaus
VEGA: Huisgemaakte groentekroketten met salade geitenkaas
(Standaard appelcompote en salade bovenstaande)

Aantal porties frietjes
Aantal porties gebakken aardappeltjes
Portie asperges met saus en ei (nu ook los bij te bestellen)
KINDERGERECHT puntzak friet, frikandel of kroket of kipnuggets, mayo, appelmoes (kinderbox)
Frikandel
Kroket
Kipnuggets

€ 55,00

€ 18,00
€ 18,50
€ 16,00
€ 19,00
€ 17,00
€ 18,50
€ 23,50
€ 15,00
keuze
keuze
€ 10,00
€

6,00

€
€
€
€
€

19,50
20,00
20,00
40,00
40,00

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

Maaltijdvullende salades
Luxe Rundercarpaccio maaltijdsalade met brood (voor 1 pers.)
Luxe Vissalade, complete maaltijdsalade, met brood (voor 1 pers.)
Luxe Vleessalade, complete maaltijdsalade, met brood (voor 1 pers.)
Luxe Visschaal met brood (voor 2 personen)
Luxe Vleesschaal met brood (voor 2 personen)
Luxe Tapas Plateau (CADEAUTIP: kan ook op houten snijplank + € 5,50). Gelieve 1 dag vooraf te bestellen.
Luxe Tapas Plateau voor 2 personen, inclusief stokbrood

€ 48,50

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

***** Verse asperges met eten Pasen? Wij hebben ze al! *****

