
       Grill en  fondue menu  
                 herfst  en  winterseizoen  2017 

                           Koekie’s  grillplaat  

    vlees  bakken  op  een  grillplaat (400 gr vlees  p.p.) 
6 soorten  vlees, champignons, ui en  paprika om te bakken  op  de plaat 

4 koude sausjes  en  3 warme sausjes, frites  en  salade  
                                geen   € 18,50 maar € 16,50 p.p. 
      Special price alleen  in  de maanden  oktober en  december en  met min. 4 pers  ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Bouillon  vleesfondue   
fonduen  in  de bouillon   (400 gr vlees  p.p.) 

5 soorten  vlees,  koude sausjes  en  3 warme sausjes, frites  en  salade  

                                geen   € 18,50 maar € 16,50 p.p. 
                            in  de maanden  oktober en  december . min. met 4 pers  ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Kaasfondue    
                        Doopgarnituur : wit en  bruin  brood, cherrytomaatjes, 
                komkommer, broccoliroosjes, wortel, champignons  en  paprika  

€ 18,50 
 

  *  Koekie’s  grillplaat  en  bouillon  vleesfondue kan  alleen  worden 
                besteld  vanaf 4 personen  en  op  reservering. 


