CROQUES

ENKEL DUBBEL

Mr. Big Bopper

€7

€ 10

Sunny Gale

€7

€ 10

Bono

€ 8,5

€ 12,5

Mick Jagger

€ 8,5

€ 12,5

Ringo Starr

€8

€ 12

Vasco Rossi

€8

€ 12

Jovanotti

€9

€ 13

Prince

€ 8,5

€ 12,5

Buddy Holly

€ 9,5

€ 13,5

Meat Loaf

€ 8,5

€ 12,5

Lenny Kravitz

€ 9,5

€ 13,5

Red Devil

€ 9,5

€ 13,5

kaas & hesp
kaas, hesp & ananas
kaas, hesp & bolognesesaus
kaas, hesp & vol-au-vent
kaas, hesp & een spiegelei
mozzarella, gegrilde courgette & pesto
mozzarella, gegrilde courgette, pesto & Serranoham
parmezaanse kaas, kip, tomaat & caesar dressing
veel cheddar, kip, gegrild gemarineerd buikspek & tomaat
kipgehaktbrood, sweet chili saus & gefrituurde ajuintjes
geitenkaas, honing, spek, appeltjes & walnoten
mozzarella & rode ui in een arrabiata sausje met chorizo

Alle croques worden steeds met een vers slaatje geserveerd.

KID CROQUES
Kid Rock*

kaas & hesp 					€ 3
kaas, hesp & ananas
			
€4
kaas, hesp & bolognesesaus 			
€5
kaas, hesp & vol-au-vent				
€5
* Voor coole kids t.e.m. 6 jaar (zonder slaatje)

Onze menu digitaal?
Scan met de camera van je gsm
deze QR-code!

DRINKS
Water (plat - bruis)			
€ 2,5
Pepsi - Pepsi Max			
€ 2,5
Mirinda - 7Up			
€ 2,5
Lipton Ice Tea (Green)		
€ 2,5
Tonic					€ 2,5
Homemade iced tea XL		
€4
Koffie					€ 2,7
Espresso				€ 2,7		
Koffie verkeerd			
€ 3,5

Latte macchiato			
€ 3,5
Thee					€ 3
Maneblusser 			
€3
Gouden Carolus Tripel		
€4
Vedett 				€ 4
Glas wijn wit - rosé - rood
€ 4,5
Glas cava 				
€ 5,5
Fles wijn wit - rosé - rood 		
€ 24
Fles cava 				
€ 30

EAT IN = geserveerd met een slaatje. Slaatje TO GO = € 3. Glutenvrij brood = + € 1.
Alle kazen zijn gepasteuriseerd. Ben je allergisch? Laat het ons weten en vraag naar onze allergenenkaart.
De samenstelling van onze gerechten kan wijzigen. Hou er rekening mee dat kruisbestuiving in onze keuken
steeds mogelijk is.

OPENINGSUREN
Maandag: 9u - 15u
Dinsdag: 9u - 15u
Woensdag: 9u - 15u
Donderdag: 9u - 15u
Vrijdag: 9u - 15u
Zaterdag: 9u - 16u
Zon- en feestdagen: reloading batteries

www.croquenroll.be
Volg ons Facebook & Instagram!
fb.com/croquenroll.mechelen
instagram.com/croquenroll

