Koud uit de Ketel
01. Dungesneden ossenhaas
Dungesneden ossenhaas met
cherrytomaat, red chard, crazy pea,
crème van geroosterde groente,
Turkse knoflookyoghurtsaus
02. Zalm sashimi
Zalmsashimi met atjar ketimoen,
wasabimayonaise, krokante
uienringen
03. Mama’s tuinbonen V
Tuinbonen, dille, uien, verse
kruiden
04. Baba ganoush V
Aubergine, kruiden,
yoghurtknoflooksaus
05. Wortelsalade V
Wortel, uien, dille, knoflook,
huisgemaakte saus
06. Mama’s bulgursalade
Bulgur, ui, tomaat, komkommer,
dille, peterselie
07. Vitello tonnato
Zachtgegaarde kalfsmuis, crème
van tonijn, kappertjes, gepofte
tomaat
08. Ketelhuis garnalencocktail
Gebakken little gem, huisgemaakte
cocktailsaus, gegrilde knoflook,
gamba’s, gepofte graantjes

Soep uit de Ketel
09. Linzensoep V
Linzensoep met room en croutons
10. Soep van de chef
Vraag aan de bediening wat de
soep van de chef is

Warm uit de Ketel
11. Mama’s groentepannetje V
Aubergine, aardappel,
champignon, paprika, wortel, ui,
huisgemaakte saus

12. Mama’s gevulde kofte
Bulgur gevuld met gekruide
rundergehakt
13. Kipvleugels met marinade
14. Mama’s sigarenrollen V
Gefrituurde fi lodeeg gevuld met
feta, peterselie
15. Steak (meerprijs 1,50)
Argentijnse entrecote
huisgegaard op 59 graden met
witte uiencrème, zoutzure rode ui,
crazy peas
16. Patatas bravas V
Gefrituurde krieltjes met kruiden
en aioli
17. Open taco
Verse taco met pittig gebakken
gehakt, little gem, rode ui,
cherrytomaat met huisgemaakte
avocado- en tomatensalsa
18. Shakshuka met knoflookworst
Spiegelei met paprika, tomaat,
peper, knoflookworst
19. Gehakballetjes
Gekruide rundergehaktballen in
tomatensaus

26. Kip cajun
Gebakken kip met krokante laag
27. Halloumi V
Halloumi van de chef
28. Limburgs stoofvlees
29. Groentepannekoekje V
Courgette, aardappel, wortel,
huisgemaakte dipper
30. Ketelstampot
Iedere week wisselend recept

Ketelhapjes
31. Ketelhuisfriet V
32. Rijst V
33. Udonnoodles V
34. Huissalade V

Voor de zoetekauw
35. Mama’s baklava
Baklava met walnoten
36. Mama’s chocoladecake

20. Groente in tempura V
Bloemkool, courgette, bimi
gefrituurd met beslag

37. Lemoncurd
Citroenpudding met yoghurtijs
en yoghurtcrumble

21. Chiperones
Gefrituurde inktvis met aioli

38. Citroen sorbetijs
Bastognecrumble en
mascarponecrème

22. Lekkerbek
Wit seizoensvis met
huisgemaakte ravigottesaus
23. Gebakken zalm
Geserveerd met avocadocrème

39. Twee bolletjes ijs

Prijs

29,95 p.p.

2,5 uur onbeperkt foodsharing
24. Iskender kebab (meerprijs 1,-)
Dungesneden, kortgebakken
ossenhaas met pide, koriander,
yoghurt en tomatensaus
25. Mini ketelburger
Burger met echte cheddar, turkey
bacon, kimchi, ui, tomaat, augurk,
little gem, ketelsaus

Wijn tip: 19 Crimes Dark Red

Twee gerechten p.p. per ronde.
Kinderen tot en met 4 jaar gratis,
van 5 t/m 12 rekenen wij 1,50 per
levensjaar.
Verspilling wordt niet gewaardeerd en
kan in rekening gebracht worden.

Heeft u een allergie?
Meld het ons!

Bier tip: Paulaner of Brand Porter

