BEZORGLIJST ANTONS BIERGARTEN & Balkan-GRILL
Woensdag- donderdag- vrijdag- zaterdag en zondag* aangepast

Tel. 0314-745139
Voorgerechten
Maisbrood met knoflooksaus en kruidenb0ter
Rundercarpaccio
Tomatensoep
Goulashsoep
Uiensoep
Cevapcici (6 rol gekruid gehakt)
Gamba’s ( (7 stuks)

4.50
5.00
4.50

1 liter
1 liter
1 liter

4.50
10.25
8.00
9.00
8.00
7.50
8.50

Hoofdgerechten met pommes chips & Frencks appeltjes
Schweinehaxe met zuurkool
Schnitzel naturel 350gram
Sparerib (naturel, zoet, pittig of duivels)
Goulash
Cikos Mostar (varkens medaillon)
Cevapcici (pittig gekruid gehakt rol)
Pilici Paprika (kipfilet in ketjap)
Vjescaliça (varkenshaas)
Lendebiefstuk

18.50
17.00
18.00
18.00
17.50
16,00
18.00
18.00
19.75

Visgerechten met pommes chips & Frencks appeltjes
Gamba’s (12st grote garnalen a la Frenk)
Vangst van de dag

23.50
dagprijs

Diverse vleesschotels , voor minimaal 2 personen
Zigeunerschotel ,
6 soorten gegrild vlees
17.00 pp
Roverschotel,
8 soorten gegrild vlees
19.75 pp
Balkanschotel,
10 soorten gegrild vlees
22.50 pp
Deze schotel worden geserveerd met pommes chips, djuveçrijst, Balkansalade, Frenk’s-appeltjes,
knoflook- & jägersaus.
Montenegro kip-kerrie, cevapcici, ajvar, biefstuk-stroganoffsaus &
24.00 pp
varkenshaas-roomsaus
Bijgerechten als bovengenoemd & warme groente

Kindermenu’s keuze uit:
Schnitzel, cevapcici, frikandel of spareribs
& frietjes, appelmoes & mayonaise

6.00

Extra bij te bestellen

2.25 per item

Bakje knoflooksaus, bakje olijven, rauwkost, warme groentes, djuveçrijst, aardappelen of Frenks- appeltjes,
jägersaus, pepersaus, coctailsaus, kerriesaus, stroganoffsaus, ajvar of kruidenboter

Wijnen
Macedonische wijnen
Kratosija, droge rode wijn
Chardonnay Stobi, droge witte wijn
Pfalz wijnen Ranke
Riesling, sfeerwijn
Gold muskateller, witte zoette wijn
Grauburgunder, droge aromatische witte wijn
Cabernet Savignon, Rode volle sfeerwijn

13.00
12.25

1ltr
0.75ltr

14.50
14.50
14.50
14.50

1 ltr
0.75ltr
0.75ltr
0.75ltr

Antons Biergarten & Grill
Grutstraat 5
7001BW DOETINCHEM

0314-745139
Fb: antonsbiergarten
Email: info@antonsbiergarten.nl
Website : www.antonsbiergarten.nl

Antons bezorg service !
Graag komen wij u tegemoet om ook tijdens deze dagen van onze
geselecteerde gerechten te genieten, door onze bezorgservice.
Bestellen kan vanaf 15.00 tot 20.30 uur. U kunt betalen met cash, pin of tikkie, graag
aangeven bij de bestelling. Wij zullen dan na het aanbellen op gepaste afstand blijven staan,
zodat de bestelling op de juiste manier afgerond kan worden.
Onze bestel- & afhaalkaart is ook te vinden op onze facebookpagina en
op onze internetsite, op verzoek mailen of appen wij deze ook aan u door.
Wij bezorgen gratis (bestelwaarde >€20),
dit geldt in:
Doetinchem, Hummelo, Wehl, Zelhem, Gaanderen,
Laag-Keppel, Langerak en Braamt,

U kunt ons bellen

0314-745139

of mailen

info@antonsbiergarten.nl
voor uw bestelling,
dan kunnen wij een indicatie afgeven voor de bezorgtijd
Tip: geef uw bestelling tijdig door om telleurstelling te voorkomen!

