Koffie verkeerd

€ 2,55

Cappuccino

€ 2,55

Latte Macchiato

€ 3,65

Koffie met slagroom

€ 3,00

Koffie ‘t Nekkermenneke

€ 5,80

Koffie Ten Vorsel

€ 5,80

Irish Coffee

€ 5,80

French Coffee

€ 5,80

Italian Coffee

€ 5,80

Dutch Koffie

€ 5,80

Hasselt Koffie

€ 4,30

Verwen Koffie

€ 6,50

Verwen Thee

€ 6,50

Verwen Cappuccino

€ 6,80

Thee

€ 2,15

Verse Munt Thee

€ 3,75

Verse gemberthee met citroen

€ 3,75

Melk warm of koud

€ 2,15

Warme chocolademelk

€ 2,60

Warme chocolademelk met slagroom € 3,40

€ 6,10

met slagroom & rum

Gebak
Appeltaart koud
Appeltaart warm
Appeltaart koud met slagroom
Appeltaart warm met slagroom
Appeltaart warm met slagroom & ijs
Brusselse wafel met suiker
Brusselse wafel met slagroom
Extra portie slagroom

€ 2,50
€ 2,70
€ 3,30
€ 3,45
€ 5,30
€ 3,20
€ 3,95
€ 0,90

Rundercarpaccio met truffelmayonaise

Salade gerookte zalm met citroen-dille dressing

Vegetarische salade met lauwwarme geitenkaas en honing

Soepen
Verse tomatensoep
Bospaddenstoelensoep
Uiensoep

Mandje stokbrood met kruidenboter

Gefrituurde garnalen met een knoflookdip

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

Wijnen
Witte droge wijn
Moezel
Rode wijn
Rosé wijn
Rode Port Tawny/Ruby
Witte Port
Sherry
Rode/Witte Martini

Hamburger
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 4,15
€ 4,15
€ 3,80
€ 3,80

Black Agnus Nekkermenneke Burger

Wit hamburger broodje, tomaat, komkommer, rode ui, sla,
mayonaise, tomatenketchup, cheddar kaas, gebakken ei

Luxe broodjes (wit of bruin)

Broodje licht pikant gebakken kipreepjes

Broodje gerookte zalm met citroen-dille dressing

Cocktails
Gin Beefeater
Gin Bombay
Gin Mare
Aperol Spritz

(200 gram)

€ 7,00
€ 7,50
€ 10,50
€ 6,50

Broodje gebakken biefstukreepjes

Broodje carpaccio met truffelmayonaise en rode ui
Broodje lauwwarme brie en honing

die in deze put kijkt, ziet namelijk ’t Nekkermenneke écht in de put zitten.

€ 2,35

Salade gerookte kip met whiskeysaus

Bij Eeterij ’t Nekkermenneke staat ook een oude put, maar geen gewone. Degene

Espresso cafeïnevrij

Salade ’t Nekkermenneke Frisse salade met lauwwarme brie en honing

dachten echt ’t Nekkermenneke te zien en schrokken van hun eigen spiegelbeeld.

€ 3,55

goed de put intrekken. Kinderen die toch de moed hadden om in de put te kijken,

Espresso dubbel

je in de put durfde te kijken zou hij een ijzeren haak rond je nek slaan en je voor-

€ 2,35

€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 1,60
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,50
€ 2,40
€ 2,50
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50

dat zich in de put ‘t Nekkermenneke ophield: een lelijk en gemeen menneke. Als

Espresso klein

Pepsi Cola (flesje)
Pepsi Cola Light (flesje)
7-Up (flesje)
Sinas (flesje)
Ranja
Spa Rood (flesje)
Spa Blauw (flesje)
Bitter Lemon (flesje)
Cassis (flesje)
Jus d’orange (flesje)
Tonic (flesje)
Rivella (flesje)
Appelsap (flesje)
Tomatensap (flesje)
Fristi (flesje)
Chocomel (flesje)
IJsthee
IJsthee Green (flesje)
Verse Jus d’Orange

Om de kleinere kinderen weg te houden van de gevaarlijke put, werd hen verteld

€ 2,25

Vroeger waren de mensen voor de watervoorziening afhankelijk van de waterput.

Espresso koffie

Warme chocolademelk

Salades

Frisdranken

De naam ‘Nekkermenneke’ vindt zijn oorsprong in een oude legende.

Warme dranken

steeds Eeterij ’t Nekkermenneke. Een bijzondere plek dus!

bewaard gebleven. Op dezelfde plaats waar toen die herberg stond, staat nu nog

€ 2,95
€ 3,70
€ 4,10
€ 3,70

Sinds die tijd is er evenwel van alles veranderd. Maar gelukkig is hier het goede

Heineken 0% (0,0% alc.)
Radler 0.0 (0% alc.)
Erdinger Alcohol arm (0,5% alc.)
Brand Weizen (0,0% alc.)

€ 2,60
€ 2,70
€ 2,95
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,70
€ 3,90
€ 3,90
€ 4,20
€ 4,70
€ 3,90
€ 4,30
€ 4,30
€ 4,10
€ 6,10
€ 4,20
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,70
€ 4,20

een herberg gebouwd: een veilige rustplaats voor de vermoeide handelsreizigers.

ALCOHOLVRIJE bieren

Terkooyen trokken. Daarom werd in de zestiende eeuw langs deze handelsroute

Birra Moretti Pils van het vat 25cl (4,6% alc.)
Heineken Pils op fles 25cl
Brand Oud Bruin Bier fles (2,5% alc.)
Palm (5,4% alc.)
Radler (2% alc.)
Kriek St. Louis (4% alc.)
Liefmans (4,2% alc.)
Affligem Dubbel (6,8% alc.)
Affligem Blond (6,8% alc.)
Affligem Belgisch wit (4,8% alc.)
Affligem Tripel (9% alc.)
Kwaremont Blond v/h vat (6,6% alc.)
Trappist Westmalle Dubbel v/h vat (7% alc.)
Trappist Westmalle Dubbel fles (7% alc.)
Duvel (8,5% alc.)
Erdinger Witbier 30 cl. (5,2% alc.)
Erdinger Witbier 50 cl. (5,2% alc.)
Brugse Zot (6% alc.)
Westmalle Tripel (9,5% alc.)
Kasteelbier Donker (11% alc.)
Kasteelbier Rouge (8% alc.)
Gouden Carolus Tripel (9% alc.)
Gouden Carolus Classic (8,5% alc.)
Karmeliet (8,4% alc.)
Straffe Hendrik Quadrupel (11% alc.)
La Chouffe (8% alc.)
Desperados (5,9% alc.)
Petrus Age Red (8,5% alc.)
Lagunitas IPA (6,2% alc.)
Bier van de maand (Tripel)
Bier van de maand (Blond)

van de Kempen. Zij overviel de reizigers die over het handelspad door

landgoed Terkooyen. Deze beruchte vrouw was met haar roversbende de schrik

Enkele eeuwen geleden heerste de Zwarte Kaat over de velden van het Bladelse

bieren

Klein

Groot

€ 8,95

€ 11,95

€ 8,95

€ 11,95

€ 11,95

€ 12,95 € 14,95
€ 8,95

Enkel
€ 11,95

€ 11,95

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 3,95
€ 7,95

Dubbel
€ 17,95

€ 9,95

€ 14,95
€ 12,95
€ 13,95
€ 10,95

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

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

Bueno, Vanille & Chocoladeijs met caramelsaus, notenmix en slagroom

Bueno ijs met caramelsaus en slagroom

€ 7,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 8,50

€ 7,50

Alle tosti’s worden geserveerd met een salade garnituur
en u heeft de keuze uit bruin of wit brood van de warme bakker.

Gevulde Pepers

€ 9,95

Oude Kaas

Gerookte Zalm
Soepstengeltjes

Kruidentomaatjes
Pesto

Uitsmijters
Uitsmijter Ham
Uitsmijter Kaas

Uitsmijter Ham & Kaas

Uitsmijter Nekkemenneke spek ham & kaas

€ 7,95
€ 7,95

€ 8,95

€ 10,95

Alle uitsmijters worden geserveerd met een salade garnituur
en u heeft de keuze uit bruin of wit brood van de warme bakker.

WWW.NEKKERMENNEKE.NL

jonge kaas, lauw warme brie, rucola, walnoten en honing

Olijven

die in deze put kijkt, ziet namelijk ’t Nekkermenneke écht in de put zitten.

Vanille ijs met fruitcocktail, aardbeiensaus en slagroom

€ 7,50

Tosti brie

€ 7,95

Bij Eeterij ’t Nekkermenneke staat ook een oude put, maar geen gewone. Degene

Sorbet

Vanille & Chocoladeijs met chocoladesaus en slagroom

€ 4,95

jonge kaas, mozzarella, tomaat, rucola en pesto

Notenworst

dachten echt ’t Nekkermenneke te zien en schrokken van hun eigen spiegelbeeld.

Dame Blanche

2 Bollen vanille ijs met slagroom

Vega tosti

Spaanse Ham

goed de put intrekken. Kinderen die toch de moed hadden om in de put te kijken,

Coupe Vanille

€ 4,95

gekookte ham, mozzarella, jonge kaas en tomatenketchup

Kruidenboter

je in de put durfde te kijken zou hij een ijzeren haak rond je nek slaan en je voor-

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

€ 6,95

dat zich in de put ‘t Nekkermenneke ophield: een lelijk en gemeen menneke. Als

Kinderijscoupe

€ 4,95

Tosti ham/kaas

Stokbrood

Om de kleinere kinderen weg te houden van de gevaarlijke put, werd hen verteld

IJscoupes

€ 6,00
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95

€ 7,95

jonge kaas, mozzarella, gekookte ham & gebakken ei

Vroeger waren de mensen voor de watervoorziening afhankelijk van de waterput.

Pannenkoek naturel
Pannenkoek met appel
Pannenkoek met ijs
Pannenkoek met kaas
Pannenkoek met spek
Pannenkoek met uien
Elk supplement € 2,50 extra
Poffertjes

Tosti ’t Nekkermenneke

De naam ‘Nekkermenneke’ vindt zijn oorsprong in een oude legende.

Pannenkoeken

€ 3,10
€ 3,10
€ 3,10
€ 3,10
€ 5,50
€ 9,95

steeds Eeterij ’t Nekkermenneke. Een bijzondere plek dus!

Stokbrood ham
Stokbrood kaas
Stokbrood frikandel
Stokbrood kroket
Stokbrood gezond
Stokbrood saté
* Wij hebben ook speciaal brood dat glutenvrij of lactose vrij is.

€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,70
€ 0,75

bewaard gebleven. Op dezelfde plaats waar toen die herberg stond, staat nu nog

Sinds die tijd is er evenwel van alles veranderd. Maar gelukkig is hier het goede

een herberg gebouwd: een veilige rustplaats voor de vermoeide handelsreizigers.

Terkooyen trokken. Daarom werd in de zestiende eeuw langs deze handelsroute

van de Kempen. Zij overviel de reizigers die over het handelspad door

Stokbrood

landgoed Terkooyen. Deze beruchte vrouw was met haar roversbende de schrik

Broodje kaas
Broodje ham
Broodje kroket
Broodje frikandel
Frikandel
Kroket
Worstenbroodje
Mayonaise of ketchup

Enkele eeuwen geleden heerste de Zwarte Kaat over de velden van het Bladelse

Broodjes

