De Dikke Dragonder
Platielstraat 21 - 6211 GV Maastricht - 043-3214187

Hoofdgerechten 17:00 - 20:30

Take away of bezorgen

vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 februari
Famous and homemade Spareribs
€
De enige echte huisgemaakte spareribs compleet met coleslaw, barbequesaus en huisgemaakte
frites
Voor het echte BBQ gevoel: Jack Daniels Cola
€

13,50
1,50

Voor de extra grote trek een extra Spare Ribs
Coleslaw

€
€

4,75
1,50

Saté van Varkenshaas
Twee overheerlijke stokjes saté met satésaus, kroepoek, huisgemaakte frites en een zoetzure
komkommersalade

€

11,50

Voor de extra grote trek een extra stokje saté met satésaus

€

3,00

Indonesische rijsttafel voor één persoon
Bestaande uit:
Rendang (heerlijk gestoofd rundvlees in een licht pikante kokossaus)
Sambal udang puthi (garnalen in een pikante knoflooksaus)
Babi smoor (varkensvlees in een zachte ketjapsaus)
Sambal goreng boontjes (sperzieboontjes in een licht pikant en kruidige saus)
Geserveerd met witte rijst, kroepoek en spekkoek

€

19,50

Konijn op Maastrichtse wijze
Konijn in het zuur, geserveerd met rode kool, appelcompote en huisgemaakte frites of
aardappelpuree

€

13,50

Voor de kids
Huisgemaakte frites, appelmoes en keuze uit een frikandel, kibbeling, vissticks (glutenvrije),
kipnuggets, twijfelaar (mix van diverse snacks) of kroket, inclusief verrassing.

€

5,75

Alle gerechten worden warm bezorgd of kunt u warm afhalen m.u.v. de soep.

De Dikke Dragonder
Platielstraat 21 - 6211 GV Maastricht - 043-3214187

Voor de snoepkonten

Huisgemaakte brownie

€

2,00

€

3,50

€

4,00

Bereid volgens Amerikaans recept met walnoten

Huisgemaakte Cookie Crumble
Verkruimelde cantuccini met mascarpone en rood fruit

Onze hemelse modder
Chocolademousse van de chef

We hebben iedere week wisselende gerechten
Iedere dinsdag kunt u zien wat de nieuwe hoofdgerechten voor die week zijn
Kijk op www.dikkedragonder.nl - Facebook - Instagram

Bestellen kan via 043-321 41 87 - 06-55 88 69 27 - cafe@dikkedragonder.nl
Bij bestellingen onder € 20,00 komen er € 2,50 bezorgkosten bij

Monique van Wissem Porselein
Bij inlevering van één of meer bon(nen) van ons krijgt u 20% korting op haar hele assortiment tot een
maximum van het totaalbedrag op de bon(nen), uitgezonderd andere acties natuurlijk

