Het

Welkom bij Het Keelven
Bij Het Keelven kunt u genieten van een heerlijk
ontbijt, lunch en diner.
Ook voor een leuk feestje, bijeenkomst of vergadering
bent u aan het juiste adres.
Informeer aan de bar of maak een afspraak.
Bent u met meerdere personen?
Dan stellen we graag een menu voor u samen.
Bekijk ook ons keuzemenu.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten!
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Ontbijt/Lunch
Ontbijt Het Keelven
Zacht bolletje met ham en kaas,
croissantje met jam en boter en een gekookt eitje
keuze uit jus, koffie of thee

€4.95

Kickstart ontbijt
Luxe brood met gebakken eitje,
hard broodje met ham en kaas.
Een croissantje met jam en boter
keuze uit jus, of koffie/thee

€6.50

het ontbijt is tot 11:00 te bestellen.

Lunchplank 2 personen
Kleine broodjes carpaccio
Tomatensoepjes
Sandwiches eiersalade
Kroket met luxe brood

€16,95
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Tosti’s
Tosti Ham en/of kaas
Extra: spiegeleitje

€2,50
€0.50

Hawaii
Ham, kaas en ananas

€3.00

Boerentosti
Speltbrood, belegd met ambachtelijke ham en Reypenaer kaas
Tosti van het Huis
Vers brood belegd met gebakken champignons, ui,
spekjes en gegratineerd met kaas en een spiegeleitje

€3,50
€6,25

Uitsmijters en omelet
Uitsmijter
Ham en/of kaas
Bourgondische uitsmijter
Champignons, ui, spekjes en kaas

€5.95
€ 6,75
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Luxe belegde Broodjes
Gezond
Belegd met ham, kaas, komkommer, tomaat, ei en dressing

€5,25

Eiersalade

€4,70

Huisgemaakte eiersalade geserveerd met komkommer tomaat en rode ui

Tonijnsalade
Belegd met frisse komkommer en ei

€5,95

Zalm
Belegd met gerookte zalm , sla, kruidenkaas en rode ui

€6,95

Carpaccio
Belegd met Rundercarpaccio, rucola, parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en truffelmayonaise

€6,95

Broodje Hamburger
Runderburger met sla, cheddarkaas, tomaat, komkommer en ui

€ 4,50

Broodje van de maand
Informeer hiernaar

€5,95

Keuze uit een Baquette wit/ of een Italiaanse bol wit/bruin
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Lunchgerechten
Italiaanse bol met warme kipstukjes
Champignons, paprika, ui en sambasaus

€6,95

Twee bourgondische kroketten met brood

€5,50

Hamburger Keelven
Dubbele runderburger met sla,
cheddar kaas, tomaat, komkommer en ui

€10,50

Het Keelven 12 uurtje
Soepje, 3 sneetjes brood belegd met ham,
kaas gebakken ei en een kroket

€ 8,50
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Voorgerechten
Brood met kruidenboter

€3,50

Garnalencocktail
Cocktail van Noorse garnalen met cocktailsaus

€7,20

Kipcocktail
Gerookte kip met ananas en cocktailsaus

€6,25

Calamaris met knoflooksaus

€4,50

Carpaccio
€8.50
Dungesneden plakjes ossenhaas met rucola sla, pijnboompitten,
truffelsaus en overstrooid met parmezaanse kaas

Soepen
Tomatensoep

€3,50

Groentesoep

€3,50

Soep v/d dag

€4,50

De soepen worden geserveerd met brood en boter
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Hoofdgerechten
Varkensschnitzel
met champignonroomsaus of pepersaus

€11,50

Brabantse schnitzel
Varkensschnitzel met champignons, uien en spekjes

€13,50

Saté van het huis
€10,50
Drie kipspiezen geserveerd met satésaus, gebakken uitjes en kroepoek
Garnalen spiesen
€14.95
Geserveerd met, paprika, ui en champignons en knoflooksaus
Ossenhaas puntjes
€17,95
Geserveerd met champignons, paprika, ui en knoflooksaus
Lasagne bolognaise of vega

€10,95

Salades
€10,50
Standaard met ijsbergsla, komkommer, ei, tomaat, pasta.
Extra keuze uit, kipreepjes of gamba’s of vega.
Hamburger Keelven
Dubbele runderburger met sla,
cheddar kaas, tomaat, komkommer en ui

€10,50

Extra salade bij hoofdgerechten
Extra groente bij hoofdgerechten

€ 2,00
€ 2,00

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes.
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Kinderkaart
Kindersoepje
Keuze uit tomatensoep of groentesoep met balletjes
Gerserveerd met brood en boter

€2.95

Pannekoek Naturel
Gerserveerd met stroop en poedersuiker

€4.50

Pannenkoek versieren
met pasta, smarties, jam, poedersuiker en stroop

€5.50

Worstenbroodje

€2.00

Frietjes met Frikandel, appelmoes en mayonaise

€4.50

Frietjes met Kroket, appelmoes en mayonaise

€4.50

Frietjes met kipnuggets of bitterballen
5 stuks, met appelmoes en mayonaise

€4.50
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friet & snacks
Friet zonder
Friet mayonaise
Friet speciaal
Friet satésaus

Klein
€1,70
€2.10
€2,60
€2,70

Kroket
Frikandel
Frikandel speciaal
Bami schijf
Portie kipnuggets
Kaassoufflé
Groente kroket vegetarisch
Bonita vegetarisch
Glutenvrije kroket of frikandel
Bitterballen 8 stuks

€1,50
€1,50
€2,10
€1,70
€1,70
€1,80
€1,80
€2,00
€1,80
€4,00

Groot
€2,10
€2,50
€3,10
€3,20
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Dessert
€5,40

Dame blanche
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Coupe warme kersen
Vanille-ijs, stracciatella-ijs, warme kersen en slagroom

€5,95

Appelgebak
Met een bolletje vanille-ijs en slagroom

€4,50

Chocolade brownie
Met vanille-ijs en slagroom

€4.50

Verse wafel
Met vanille-ijs en chocoladesaus en/of aardbeien

€3,25

Koffie met likeur

€3,95

Kinderijsje

€3,75

Diverse handijsjes
WWW.HETKEELVEN.NL

v.a.

€1,00
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Warme dranken
Thee diverse smaken
Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie of thee met likeur
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Irish coffee

€1.90
€2.10
€2,30
€2.10
€3,95
€2,60
€2,90
€5,50

Frisdranken
Cola- cola light- cola zero
Fanta
Spa rood
Spa blauw
Ice tea
Ice tea green
Cassis
Rivella
Sprite
Bitterlemon
Appelsap
Jus ‘d Orange
Chocomel
Fristi
Ranja
Flesje water
Red bull
Aa drink
Tonic

€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,40
€2,40
€2,20
€2,20
€2,20
€2,30
€2,30
€2,20
€2,20
€2,20
€1,50
€1,00
€2,70
€2,30
€2,30
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Smoothies
Tropical Smoothie
Aardbeien - banaan
Sunshine Smoothie
Ananas – mango
Paradise Smoothie
Aardbeien – mango
Sunset Smoothie
Frambozen - aardbeien

€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

Wijnen
Glas huiswijn Rood, Wit of Rosé
Glas Zoete witte wijn
Hugo
Alcohol vrije wijn

Bieren
Vraag naar onze bierkaart.

Geen 18, geen alcohol!

€3,50
€3,00
€3,00
€3,00
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Keuzemenu €27,95
Voorgerechten
Carpaccio
Dungesneden plakjes ossenhaas met rucola sla, pijnboompitten,
truffelsaus en overstrooid met Parmezaanse kaas
of
Garnalencocktail
Cocktail van Noorse garnalen met cocktailsaus

Hoofdgerechten
Garnalenspiezen
Gerserveerd met, paprika, ui en champignons en knofloosaus
of
Brabantse schnitzel
met ui, champignons en gebakken spekjes

Desserts
Chocolade brownie
Met vanille-ijs en slagroom
of
Coupe warme kersen
Vanille-ijs, stracciatella-ijs, warme kersen en slagroom

