Enkele eeuwen geleden heerste de Zwarte Kaat over de velden van het Bladelse
landgoed Terkooyen. Deze beruchte vrouw was met haar roversbende de schrik
van de Kempen. Zij overviel de reizigers die over het handelspad door
Terkooyen trokken. Daarom werd in de zestiende eeuw langs deze handelsroute
een herberg gebouwd: een veilige rustplaats voor de vermoeide handelsreizigers.
Sinds die tijd is er evenwel van alles veranderd. Maar gelukkig is hier het goede
bewaard gebleven. Op dezelfde plaats waar toen die herberg stond, staat nu nog
steeds Eeterij ’t Nekkermenneke. Een bijzondere plek dus!

De naam ‘Nekkermenneke’ vindt zijn oorsprong in een oude legende.
Vroeger waren de mensen voor de watervoorziening afhankelijk van de waterput.
Om de kleinere kinderen weg te houden van de gevaarlijke put, werd hen verteld
dat zich in de put ‘t Nekkermenneke ophield: een lelijk en gemeen menneke. Als
je in de put durfde te kijken zou hij een ijzeren haak rond je nek slaan en je voorgoed de put intrekken. Kinderen die toch de moed hadden om in de put te kijken,
dachten echt ’t Nekkermenneke te zien en schrokken van hun eigen spiegelbeeld.
Bij Eeterij ’t Nekkermenneke staat ook een oude put, maar geen gewone. Degene
die in deze put kijkt, ziet namelijk ’t Nekkermenneke écht in de put zitten.
WWW.NEKKERMENNEKE.NL

Voorgerechten
Salade ’t Nekkermenneke

Klein

Groot

€ 7,95

€ 10,95

Frisse salade met lauwwarme brie en honing
Rundercarpaccio met truffelmayonaise

€ 10,95

Trio van verschillende gefrituurde garnalen met sweetchili dip

€ 7,95

Salade gerookte zalm met citroen-dille dressing

€ 11,95

€ 13,95

Vegatarische salade met lauwwarme geitenkaas en honing

€ 7,95

€ 10,95

Salade gerookte kalkoen met whiskeysaus

€ 7,95

€ 10,95

Streekproducten
Escargots in knoflookboter

€ 8,95

Escargots met tomaten-knoflookroomsaus,
gegratineerd met kaas

€ 10,95

Soepen
Verse tomatensoep

€ 4,50

Bospaddestoelensoep

€ 4,50

Uiensoep

€ 4,50

Mandje stokbrood met kruidenboter

€ 3,50

Alle soepen en salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter *
* Wij hebben ook speciaal brood dat glutenvrij of lactose vrij is.

Hoofdgerechten Vlees
Kipblokjes in satésaus (250 gram)

€ 17,50

Gegrilde kalkoenfilet (250 gram)

€ 17,50

Huisgepaneerde schnitzel (250 gram)

€ 17,95

Kogelbiefstuk (250 gram)

€ 18,95

Varkenshaasputje (250 gram)

€ 18,95

Specialiteit: Vleesputje ’t Nekkermenneke (250 gram)

€ 18,95

Gebakken biefstukreepjes met taugé en oosterse kruiden
Vegetarisch:
Ravioli met champignons en truffelsaus

€ 17,95

Alle gerechten worden geserveerd met frites, warme groenten en een frisse salade.
Keuze uit de volgende sauzen: pepersaus, champignonsaus, rode wijnsaus.

Hoofdgerechten Vis
Gebakken zalm (200 gram)

€ 22,95

Vis van de dag (200 gram)

€ 19,95

Specialiteit: Visputje ’t Nekkermenneke (200 gram)

€ 20,95

Diverse soorten vis in een heerlijke vissaus
Alle gerechten worden geserveerd met frites, warme groenten en een frisse salade.
Alle hoofdgerechten vis worden geserveerd met een heerlijke vissaus.

Extra portie frites

€ 4,00

Extra salade

€ 3,00

Extra satésaus

€ 2,20

Extra vissaus

€ 2,20

Extra rode wijnsaus

€ 2,20

Extra champignonsaus

€ 2,20

Extra pepersaus

€ 2,20

Extra mayonaise

€ 0,50

Extra ketchup

€ 0,50

Kinderijscoupe

€ 4,50

Vanille ijs met aardbeiensaus en slagroom in een mooie
FANTASIEBEKER om mee naar huis te nemen.
Coupe Vanille

€ 4,50

2 Bollen vanille ijs met slagroom
Dame Blanche

€ 6,75

Vanille & Chocoladeijs met chocoladesaus en slagroom
Sorbet

€ 6,75

Vanille ijs met fruitcocktail, aardbeiensaus en slagroom
Coupe Aardbei (alleen in seizoen)

€ 7,50

Aardbei & Vanille ijs met aardbeiensaus, verse aardbeien en slagroom
Notenexplosie

€ 6,75

Vanille & Chocoladeijs, chocoladesaus, caramelsaus, gemengde noten en slagroom
Coupe Nekkermenneke

€ 7,50

Pistache, Vanille & Chocoladeijs met caramelsaus, notenmix en slagroom
Frambozenkwarktaartje met witte chocoladesaus

€ 7,50

Amarena ijs met slagroom

€ 6,75

Kaasplankje (streekproduct)

€ 7,25

Kindermenu’s
Lekkere kroket, frites, appelmoes en mayonaise

€ 6,50

Lekkere frikandel, frites, appelmoes en mayonaise

€ 6,50

Lekkere popjessnack, frites, appelmoes en mayonaise

€ 6,50

Lekkere poffertjes

€ 4,00

