WELKOM … in De Vuvuzela!

Tuinstraat 1 HAM

www.devuvuzela.be

“Raar tijden, maar in De Vuvuzela is het nog nooit normaal geweest!”
In augustus en september zijn we open op vrijdag, zaterdag en zondag van 10h tot 22h.
We starten met een kleinere kaart om jullie vlot en veilig te kunnen verwelkomen!
Eten bestellen kan tot 19h. Desserts en borrelhapjes tot 21h. Om 21h45 tappen we de laatste.
Iedere tafel krijgt steeds een nieuw exemplaar van de menukaart.
Op deze achterzijde vind je de QR-code. Scan deze code en bekijk de menukaart online!
“Zelfbediening? Bestellen aan de toog? Ja ma, hoe zat dat nu weer?”






Stap 1: Ga de Vuvuzela binnen via de automatische schuifdeur naast de veranda.
Stap 2: Volg hier de voetstappen op de grond richting links.
Stap 3: Uit de frigo neem je de flesjes die een medewerker voor je opent aan de toog of kassa.
Stap 4: Bieren van ’t vat, aperitieven & warme drank maakt onze barman/-vrouw voor je klaar.
Stap 5: Het eten bestel je aan de toog indien je niet reserveerde. Wij brengen het graag naar je tafel.
Bij reservaties nemen we de bestelling van het eten op aan tafel.
 Stap 6: De uitgang is via de andere deuren helemaal voor- of achteraan De Vuvuzela.
 ! Indien mogelijk vragen we dat 1 persoon per tafel zich naar de toog begeeft. Gelieve met de kaart te betalen.
 ! De toiletten bevinden zich buiten: eerste deur vooraan (Kenia) en de voorlaatste deur achteraan (Tanzania)

Bieren van ’t vat 33cl
Cristal
25 cl
33 cl
50 cl
Grimbergen blond
Grimbergen bruin
La Chouffe

2,2
2,8
3,9
3,5
3,5
3,5

Family Man Wilde Witte

3,5

(Witbier met Wilde Orval-gisten)

Hapkin
Cuvée Clarisse
Tripel Kanunnik
Vuvuzela-bier
Rodenbach

3,5
3,6
3,5
3,5
3,5

Bieren uit ‘t flesje
Kriek Lindemans
Duvel
Jupiler 0,0 (0%)
Brugse Sportzot (0,4%)

2,8
3,5
2,3
3,5

Aperitieven

Frisdrank

Prosecco glas/fles
5,5 /
Porto rood / wit
Omerta Rum
Gin Bombay met Fever-Tree tonic
Aperol Spritz
Sangria met vers fruit (rood of wit)
Vuvuzela Whiskey
Double You gin met Fever-Tree tonic
Double You gin met vanilla + “ tonic
Apero Apollo*:
Cava met Italiaans pompelmoeslikeur

19,5
4,5
6,5
9
8
7
7,7
11
11

Coca Cola / Zero 25cl
Coca Cola / Light blikje 33cl
Coca Cola / Zero 1l
Chaudfontaine 25cl
Chaudfontaine 1

2
2,3
6,5
2
6

Lipton Ice-Tea / zero /
green blikje 33cl

2,5

Lipton Ice-Tea 1l

6,5

8

Minute Maid appelsien /
appelkers / pompelmoes
Tönissteiner orange /
citroen / naranja /
vruchtenkorf / agrum
Tonic
Fristi
Cécémel
Fanta / Sprite 25 cl

2,1

Aperitieven zonder alcohol
Mocktail met ginger taste & citroen
Crodino met sinaasappelsap
Coffee – tonic (#special #delicious!)

3,9
5
3,9

2,1
2,1
2,1
2,1
2

Wijnen
Cape Zebra Wit glas / fles
Cape Zebra Rood glas / fles
Les Fontanelles Rosé glas / fles

3,8 / 18
3,8 / 18
3,8 / 18

Knibbelen & knabbelen…
Lookbrood met potteke lookmayo
Mini pizzaatjes
Portie olijven, portie kaasjes (met mosterd) of portie salami (met mosterd)
Bitterballen, loempia’s of warm gemengd (10 st.) met bijhorende sausjes
Scampi Panko met sweet chilisaus (8 stuks)

5,5
8
4
6
12

Nacho’s in den oven met pulled pork, cherry tomatoes en BBQ-saus.
Gegratineerd met cheddarkaas
Kippenboutjes/wings met koude currysaus (12 stuks)

13

☺ ? Wist je dat -borrelhapjes- in het Zuid-Afrikaans -Peuselhappies- is? ☺

9,5

Warme dranken
Koffie
Deca
Koffie verkeerd
Cappuccino
Latte macchiato
Latte advocaat
Thee:

2
2,2
2,5
2,6
2,8
4
2,2

Tropical Fruit / Rosehip /
Organic Green Tea /
Natural Mint / Golden Citrus /
Earl Grey / Golden Camomille

!! Oh yes, (s)he is back !!
Afrikaanse Verwenkoffie

8

Glaasje bij de koffie:
Kahlua, Amaretto of Nippertje

+ 2,1

Croques
met slaatje en mayo
Monsieur
Hawaï
Videe
Madame (= met spiegelei)
Bolognaise

Voor de kleine eters

enkel/dubbel
6,5 / 8
7/9
8,5 / 10
7/9
8,5 / 10

Frikandel*
Kindervidee*

7
10

Kippenuggets met appelmoes*
Kinderstoofvlees*

Tomatensoep met balletjes
(met brood!)

Weekacties juli & augustus
(vergeet niet te reserveren!)
VRIJDAG steak-dag!
De lekkerste steak!!
Zelf te bakken op hete steen
met saus naar keuze,
fris slaatje en frietjes

17,5

(aan slechts €17,5 i.p.v. €22)

ZATERDAG Mossel-dag!
Mosselen, geserveerd met frietjes,
mayo en smeuïge mosselsaus
Om zeker te zijn van mosselen:
zeker reserveren + # porties doorgeven!
Mosselen Natuur
22
Mosselen Kabouter (La Chouffe)

24

Mosselen Stinkbek (Look-room)

24

Mosselen Cape Zebra (Witte-wijn)

24

OP = OP

ELKE (geopende☺) DAG tussen 10-12h!
Gratis bij elke koffie/thee: Home baked
American waffle met toefje slagroom!!

4,5

Hoofdgerechten
- Spaghetti Bolognaise klein / groot
- Spaghetti Pesto klein / groot
- Spaghetti Pesto met kip klein / groot
- Linguine met rode pesto-roomsaus en kalkoen
- Ribbetjes*
- Stoofvlees op z’n Vlaams*
- Vol-au-vent van hoevekip*
- Ambachtelijke garnaalkroketten 2 stuks / 3 stuks*
- Wok met kip, geserveerd met rijst of pasta

9 / 12
9,5 / 13
12 / 16
16
22
15
15
15/18,5
18

(Inspiratie van reis naar Sri-Lanka)

- Duo kaas/garnaalkroketten 1 van elk / 2 van elk *

13/15,5
14 / 19

- Wok met rundsreepjes, geserveerd met rijst of pasta

19

- Salade met gebakken scampi, appel en currydressing*
- Salade met gerookte zalm, gebrande notenmix en
yoghurt-dressing*
- Steak van Belgisch wit-blauw te bakken op hete steen
aan tafel, met saus naar keuze (topper!)*

17
17

- Ambachtelijke kaaskroketten 2 stuks / 3 stuks*

- ! Angus-beef-hamburger !
spek, chefaus, kaassneetje, augurk, groentjes en friet

22

17

* Geserveerd met slaatje, mayo
en frietjes, kroketjes, tex-mex-aardappeltjes of brood

Take away
Spaghettisaus met kippengehakt
Videe
Ribbetjes
Stoofvlees
Tomatensoep met kippengehaktballetjes

7
10

Desserts / Nagereg
13/kg
13/kg
18/kg
13/kg
6/liter

Scan hier uw QR-code
en vind deze kaart online

Coupe vanilla
Coupe chocolat
Coupe M&M
Coupe brésilienne
Coupe aardbei

5
5
6,5
6,5
8,5

Coupe stracciatella
Coupe advocaat
Dame blanche
Banana split
Kinderijsje met spikkels

- Brusselse wafel met poedersuiker
- Cheesecake, afgewerkt met aardbeien
- Carrotcake met toets van sinaas en vanillesaus
- Onze topper: AFRIKAANSE VERWENKOFFIE !
- Chocomousse
Supplementen:
chocoladesaus
slagroom
verse aardbeien

1,5
1
3,5

5
8
6,5
8
2,5

4
7,5
7
8
6

ijs 1 extra bol
ijs 2 extra bollen

1,5
3

Ontbijtbons verlengen we automatisch met het aantal maanden dat we geen ontbijt konden organiseren!
En nee, deze zijn niet geldig als ‘waardebon’, je kan er enkel mee ontbijten ☺
Reserveren kan via onze website www.devuvuzela.be. Vragen of opmerkingen? Mail naar info@devuvuzela.be!
Minigolf-benodigdheden kan je verkrijgen aan het marktkraampje net binnen in De Vuvuzela. De sticks worden telkens ontsmet!

