
MENUKAART
onder voorbehoud van wijzigingen

Stel je festival menu samen bij de verschillende food-trucks  (1 muntje = € 1,50)

Smoothies

Sweety           € 4,50                        
Aardbeien vanille yoghurt    

Bananabomb                   € 4,50   
Smoothie met yoghurt en banaan

Tutti Frutti              € 4,50              
Blauwe bessen, banaan, sinaasappel 
met yoghurt 

Berry Up                            € 4,50
Smoothie met blauwe bessen en appel

Toffe Peer                         € 4,50
Smoothie  van peer , munt en citroen

Orange Ginger           € 4,50     
Smoothie van sinaasappel, kiwi en gember

Mixup                                € 4,50
Met sinaasappel, banaan, aardbei

Beker fruit    € 4,50
Mix boordevol vers fruit

Borrelplankjes

Blender borrelplank   € 6,00
Toastjes en stokbrood met geblenderde 
tapenade’s van hummus, fettakaas, 
gerookte makreel en pesto.

Drinks

Pils van de tap  € 3,00
Pitcher pils (0,9 ltr)  € 9,00
Praght speciaalbier € 4,50
Huiswijn (wit/rood/rose)  € 3,00
Sapjes van Vereecken   € 3,00
Espresso Flying Barista € 3,00 
Dubbele espresso Flying Barista € 4.50
Americano Flying Barista € 3,00
Grote Latte Flying Barista  € 4,50
Cappuccino Flying Barista € 3,00 
Biologische thee  Flying Barista € 3,00
Minted Mango Ice-tea    € 4,50
Slushpup klein   € 1,50
Slushpup groot    € 3,00

Poffertjes

Poffertjes normale portie   € 4,50
Met poedersuiker & topje roomboter, stroop, 
hazelnoot of witte chocolade

Poffertjes dubbele portie   € 7,50
Poedersuiker & topje roomboter
Stroop / hazelnoot / witte chocolade € 1,50

Pofferdory Special  € 7,50
Verse aardbeien, witte chocolade, slagroom

Frites

Frites XL     € 4,50
Een ruig patatje met saus naar keuze

We houden van duurzaam! 
Bij je eerste bestelling aan de bar betaal je een 
eenmalige bijdrage van 1 muntje voor een 
milieuvriendelijk hard-plastic glas. Het glas kan 
bij iedere nieuwe bestelling worden vervangen 
voor een schoon exemplaar. Er is geen statiegeld 
van toepassing. Je mag het glas meenemen naar 
huis of deponeren bij de inzamelpunten.  
Zo houden we samen het terrein schoon en voor-
komen we onnodig plastic afval.

Waar haal je wat?
American Smoked Food  (F1) 
Tex Mex Favorites  (F2) 
Smoothies, slush-pup & borrelplankjes  (F3)
Poffertjes  (F4) 
Icerolls  (F5)
Friet (F6) 



American smoked food

Stokbrood met smoked pork belly*          € 6,00
Keuze uit terryaki saus of sweet bbq saus 
met vers gesneden lente uitje

Stokbrood met pulled pork* € 6,00
Keuze uit terryaki saus of sweet bbq saus 
met vers gesneden lente uitje

Stokbrood met pulled chicken* € 6,00
Keuze uit terryaki saus of sweet bbq saus 
met vers gesneden lente uitje

Stokbrood met smoked ham* € 6,00
Keuze uit terryaki saus of sweet bbq saus 
met vers gesneden lente uitje

American hotdog    € 6,00
Met zuurkool, gebakken uien, augurken 
en verschillende sauzen   

Smoked cheese runderburger    € 6,00
Met verse sla, tomaat, augurken, lente-ui, 
rode ui en verschillende sauzen 

Texmex runderburger  € 6,00
Met verse sla, tomaat, augurken, ui, bacon, 
salsa, jalapeñosaus, nacho chips

Smoked pulled pork runderburger           € 7,50
Met verse sla, tomaat, augurken, ui 
en bbq saus 

Spareribs  € 4,50
Overheerlijke spareribs geserveerd met 
Amerikaanse koolsalade

Smoked menu   € 9,00
Gepofte/smoked aardappel geserveerd 
met crème fraiche en salade. 
Keuze uit; smoked pork belly, pulled pork,  
pulled chicken, smoked ham en  spareribs 

*alle stokbroden zijn vers gebakken

Tex Mex Favorites

Nachos classic    € 4,50
Met homemade salsa en guacamole

Nachos gone loco    € 7,50
Met homemade salsa en guacamole

Burritos     € 7,50
Met homemade salsa en guacamole

Quesadillas klein    € 6,00
Met homemade salsa en guacamole

Tacos      € 7,50
Met homemade salsa en guacamole

Daily special     € 6,00
Dagelijks vers bereid variërend gerecht
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Waar haal je wat?
American Smoked Food  (F1) 
Tex Mex Favorites  (F2) 
Smoothies, slush-pup & borrelplankjes  (F3)
Poffertjes  (F4) 
Icerolls  (F5)
Friet (F6) 

Ice Rolls

Straworeo € 4,50
Verse aardbei & Oreo
 
Chocolious € 4,50
Melk ,puur en/of witte chocolade
 
Fruity € 4,50
Mango & framboos
Of vers fruit van de dag
 
Cookie sensation € 4,50
Bastogne & salted caramel
 
Liever een andere smaak combinatie ? 
You choose ! We roll!


