Stadsschouwburg
Nijmegen ----------Concertgebouw
De Vereeniging

menu
kaarten
De Concerttuin

Restaurant De Vereeniging

burgers

diner

alle burgers worden geserveerd op een
briochebroodje van “brood op de plank”,
een zoetzure rode koolsalade, friet en
mayonaise

doperwtenburger ---- 11,-

geitenkaas - fijne groentesalade tomaten-paprikacompote - ras el
hanout yoghurtspead

runderstaartstuk ---- 12,-

smoked cheddar - bacon - augurk tomaat - huisgemaakte BBQsaus

wraps

alle wraps worden geserveerd met een
zoetzure rode koolsalade, verse friet en
mayonaise

rundercarpaccio ---- 10,-

spinaziewrap - oude kaas - rucola zongedroogde tomaatjes - pesto

pulled chicken ---- 10,-

van de BBQ - wortelwrap - avocado
- mango - kiemgroenten - pinda tandoori-yoghurtspead

gambaburger ---- 12,-

pittige tofu ---- 9,-

mango - komkommersalsa - avocado vadouvanmayonaise - kiemgroente

speltwrap - avocado - salade van
radijssoorten - mango - pinda - groene
curryspread

maaltijdsalades

bijgerechten

steak ---- 12,-

breekbroodje ---- 4,-

in miso gemarineerd - kort geroosterde
noodlessalade - oosterse groenten pindadressing

zalm ---- 13,-

tataki van zalm - krokante garnalen quinoasalade - radijssoorten - avocado
- limoen-wasabimayonaise

geitenkaas ---- 11,-

kroketjes - rode koolsalade - BBQ
biet - groene asperges - rabarber sinaasappel-hazelnootdressing

met kruidenboter

friet ---- 4,-

met mayonaise

zoete aardappelfriet ---- 4,met chilimayonaise

zoet

soep

huisgemaakt ijs ---- 6,-

bisque ---- 8,-

cheesecake ---- 6,-

drie soorten ijs - rood fruit yoghurtschuim - meringue

garnalen - rouille - BBQ toast

soep van de dag ---- 6,-

dagelijks wisselende soep, geserveerd
met BBQ toast.

gemarineerde kersen - gezouten
karamelfudge - cacaocrumble

schijf watermeloen ---- 2,verse aardbeien ---- 3,-

portie verse aardbeien van bodemzicht
slagroom erbij? +0,50

Heeft u allergieën? Wij verzorgen graag een passend alternatief.

bites

borrelplanken
charcuterie ---- 18,-

verschillende soorten nederlandse ham, worst en kaas
geserveerd met smeersels, toast en garnituren (2-3
personen)

vegetarisch ---- 16,-

verschillende soorten nederlandse kaas, gevulde
champignons en dadels geserveerd met verschillende
smeersels, toast en garnituren (2-3 personen)

haute frituur ---- 15,-

30 warme borrelhapjes met sausjes (2-3 personen)

rundvleesbitterballen ---- 6,met mosterd (8 stuks)

gambakroketjes ---- 6,-

met chilimayonaise (8 stuks)

geitenkaaskroketjes ---- 6,-

met tuinkruidenmayonaise (8 stuks)

oesterzwambitterballen ---- 6,van de versfabriek, geserveerd met
tuinkruidenmayonaise (8 stuks)

radijsjes van bodemzicht ---- 4,met mierikswortel-yoghurtdip

oude kaas ---- 4,met grove mosterd

gemengde olijven ---- 5,met zongedroogde tomaatjes

gebrande notenmix ---- 4,Heeft u allergieën? Wij verzorgen graag een passend alternatief.

drinks
De Concerttuin

Restaurant De Vereeniging
koffie

we hebben ook sojamelk

koffie ---- 2,60
espresso ---- 2,60
dubbele espresso ---- 3,50
cappuccino ---- 2,80
koffie verkeerd ---- 2,80
flat white ---- 2,80
latte macchiato ---- 3,50
special coffee ---- 6,75
ongezoete room

warme chocolademelk ---- 2,80
slagroom ---- 0,50

thee van lipton
earl grey ---- 2,60
english breakfast ---- 2,60
lemon ---- 2,60
rooibos ---- 2,60
green tea sencha ---- 2,60

verse thee
muntthee ---- 3,50
met honing

gemberthee ---- 3,50
met citrusgarnering

sappen
verse sinaasappelsap ---- 3,50 (klein)
verse sinaasappelsap ---- 4,75 (groot)
Schulp appelsap ---- 2,75
biologisch

Schulp sinaasappelsap ---- 2,75
biologisch

soof siropen ---- 2,00

100% natuurlijk, zonder toegevoegde
suikers, gemaakt van groenten en fruit en
Nijmeegs kraanwater!

wortel, gember & appel
zoete aardappel, kaneel & appel
roos, kardemom, peer & appel

frisdrank
chaudfontaine still ---- 2,75
chaudfontaine sparkling ---- 2,75
chaudfontaine 0.75L ---- 4,50
still of sparkling

coca cola regular ---- 2,75
coca cola zero ---- 2,75
fanta sinas ---- 2,75
fanta cassis ---- 2,75
fuze tea black tea sparkling ---- 2,75
fuze tea green tea ---- 2,75
finley tonic ---- 2,75
finley bitterlemon ---- 2,75
finley gingerale ---- 2,75
rivella ---- 2,75
chocomel ---- 2,75
fristi ---- 2,75
crodino apertivo ---- 3,75
non-alcoholico

bier op de tap
jupiler pilsner ---- 2,75
hertog jan pilsner ---- 2,80
hertog jan weizener ---- 4,25
hertog jan seizoensbier ---- 3,90
leffe blond ---- 3,90
leffe bruin ---- 3,90
hoegaarden witbier ---- 3,90
hemeltap ---- 4,00

bier van brouwerij de hemel uit nijmegen

bier op fles
brunehaut tripel ---- 4,00
glutenvrij

wisselkrat ---- 4,00

vraag onze medewerkers om het aanbod

alcoholvrij/alcoholarm
jupiler 0.0 ---- 2,75
hoegaarden citrus 0.0 ---- 2,75
hoegaarden citrus 2.0 ---- 2,75
leffe blond 0.0 ---- 3,90

drinks
De Concerttuin

Restaurant De Vereeniging
wijn per glas

vraag onze medewerkers om
aanbevelingen of naar de volledige
wijnkaart

wijn per glas ---- vanaf 4,50

alcoholvrije wijn ---- 4,75
wit of rood

cocktails
mojito ---- 7,00

captain morgan white rum, munt, limoen
en rietsuiker

rum ‘n coke ---- 7,00

captain morgan white rum, coca cola

limoncello spritz ---- 7,50

limoncello, prosecco, spuitwater, limoen

port, sherry, vermouth
vraag onze medewerkers om
aanbevelingen

-- vanaf 3,75

binnenlands gedistilleerd
vraag onze medewerkers om
aanbevelingen

-- 3,00

buitenlands gedistilleerd
vraag onze medewerkers om
aanbevelingen

-- vanaf 4,00

mocktails
virgin mojito ---- 5,00

munt, limoen en rietsuiker in de mix met
royal bliss creative tonic water

shirley temple ---- 5,00

grenadine-marachino kersen in de mix met
royal bliss irrevent ginger ale

aperol spritz ---- 7,50

aperol, prosecco, spuitwater, sinaasappel

johnny walker red label ---- 7,50

in de mix met royal bliss irrevent ginger ale

gin & tonics
tanqueray london dry gin ---- 7,50

in de mix met royal bliss creative tonic
water, garnering van citroen: droog - tonen
van jeneverbes

tanqueray flor de sevilla ---- 7,50

in de mix met royal bliss creative tonic
water, garnering van sinaasappel: zomers sinaasappels uit sevilla

gordon’s pink gin ---- 7,50

in de mix met bohemian berry sensation,
garnering van rood fruit: zwoel - zoetzuur droge afdronk

kinderkaart

schnitzel ---- 7,-

kleine schnitzel - tomaten-komkommersalade - verse friet
- mayonaise

fish & chips ---- 7,-

krokante kabeljauwstukjes - tomaten-komkommersalade
- verse friet - remouladesaus

hamburger ---- 7,-

kleine runderhamburger - briochebroodje - tomatenkomkommersalade - verse friet - mayonaise

wrap ---- 6,-

halve wrap met kaas uit de oven - tomatenkomkommersalade - verse friet - ketchup

tomatensoep ---- 3,-

met gehaktballetjes - broodje - kruidenboter

kinderijsje ---- 3,-

drie bolletjes ijs - slagroom - rood fruit

Heeft u allergieën? Wij verzorgen graag een passend alternatief.

