
Take away of bezorgen

€ 13,50

€ 13,50

€ 1,50

Voor de extra grote trek een extra Spare Ribs € 4,75

€ 1,50

€ 11,50

Voor de extra grote trek een extra stokje saté met satésaus € 3,00

€ 1,50

Schnitzel met stroganoffsaus € 12,50

€ 5,75

19,50

Schnitzel van varkensvlees met Stroganoff-roomsaus, geserveerd met een
gemengde salade en huisgemaakte frites.

 Hoofdgerechten 17:00 - 20:30

 vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 mei 2021

Kabeljauw

Kabeljauw rugstuk, gebakken op de huid met gedroogde Livar ham,
met een frisse tomatensalade en pasta met tomaten-balsiciumsaus

Coleslaw

Famous and homemade Spareribs  

Bestaande uit:
Ajam Smoor (kipfilet in een heerlijke ketjapsaus)
Sambal Goreren Telor (gekookte eieren in een pikante kokossaus)
Sajoer (diverse groenten in geurige saus)
Sambal Goreng Udang Peteh (garnalen in een kruidige saus)
Geserveerd met witte rijst, kroepoek, atjar van komkommer en spekkoek

Laatste weekend Take Away: bestel je dit weekend (vrij, za of zo); bij besteding vanaf € 35,00  kun je 
kiezen uit een heerlijke fles prosecco (75 cl) of luxe ovenschaal gratis!

Indonesische rijsttafel voor één persoon              €

De Dikke Dragonder

Platielstraat 21 - 6211 GV Maastricht - 043-3214187

Voor de kids

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

De enige echte huisgemaakte spareribs compleet met coleslaw, barbequesaus en huisgemaakte 
frites
Voor het echte BBQ gevoel: Jack Daniels Cola

Coleslaw

Saté van Varkenshaas                                                           

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



€ 3,50

€ 4,00

BatteraoF Wit beer                          5,2%  

BloonD VrommeS Bloond beer        7,0%

Halve liter / Liter

We verkopen hem diepgevroren zodat je het zelf kunt opwarmen wanneer je maar wilt.

De SjuinsmarcheerdeR Quadruppel beer  10,0%

Chocolademousse van de chef

Voor de snoepkonten:

Panna Cotta

Een heerlijk zijdezacht Italiaans dessert, heerlijke carameltopping en Amorelli koekjes

Hemelse modder

Voor de Bierliefhebber   € 3,00 per fles.

Huisgemaakte soepen

Soep maken we zelf! Niet uit een blik of een pak, maar uit onze eigen keuken en rijkelijk gevuld!

De TrippeltrienE Tripel beer                   9,0%

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

Aspergesoep   €  4,50 / €   8,00

Het witte goud. Lekkere gebonden voorjaarssoep. 

Soto ajam €  6,50 / € 12,00

Een overheerlijke Indonesische kippensoep met taugé, aardappel, selderij, ei en se-oen

Bouillabaisse €  7,50 / € 14,00

De lekkerste soep uit de Provence, gevuld met dagverse vis en schaaldieren

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

De Dikke Dragonder

Platielstraat 21 - 6211 GV Maastricht - 043-3214187


