
Goddelijkheden
Djeu’s Bratwürst  15.50
Bun brioche, knackworst, zuurkool, punt paprika, spekjes, pecorino kaas 
met eigen bereide winter bbq saus.

Djeu’s Broodje ‘Kip’ of ‘Buikspek’ 15.50
24u traag gegaard - avocado - bbq saus - gepocheerd ei 

Pasta Scampi of Pasta Kip  20.50
licht pittige getomateerde roomsaus - zongedroogde tomaat 

Roast Djeu’s Halve Kip  19.50
aardappelkeuze - frisse sla of appelmoes 

Traag gegaard 24u Buikspek 15.50 
vikingbroodje - mangochutney - zoetzuur - jalapeno - grillsaus 

Pulled Pork “Jack Daniëls”  15.50
traag gegaard varkensvlees - koolsla - brioche bun 

Soep
’Vraag naar onze suggestie volgens het seizoen’. 9.80
Brood inbegrepen.

Eitjes Van de Stoof

Omelet Natuur  13.50
Omelet Spek  15.50
Omelet van ’t Veld  17.50 
Brood inbegrepen.

Scampi ‘Black Tiger’

Scampi ‘Grillada’ 7 stuks  18.50
In lookboter  
Scampi ‘Non De Djeu’ 7 stuks   21.50
Geserveerd in licht pittige getomateerde roomsaus.  
Scampi ‘Del Sol’ 7 stuks  21.50
Geserveerd met een romige saus, groentjes,
Optie fetakaas + 1,00
Brood inbegrepen met optioneel aardappelkeuze.

Ambachtelijke kroketten

Duo van Kaas- en Garnaalkroket  17.50 
Kaaskroketten 2 stuks  15.50
Garnaalkroketten 2 stuks 19.50 
Brood inbegrepen met optioneel aardappelkeuze.

Huisgemaakte krok ‘n roll
250 gram  +/- 15 min in de oven

Krok’N Roll “Meneer”  13.90
Krok’N Roll “Madam” spiegelei  14.90
Krok’N Roll “Ananas” vers gegrild   14.90 
Frisse sla inbegrepen

Boterhammen

Gerookte Zalm ‘Klassiek’ incl. frisse sla 15.50
Geserveerd met rode ajuin, peterselie en toast.
Gerookte Zalm ‘Fancy’ excl. gepocheerd eitje  15.50
Triangel broodje met avocado, kruidenkaas en rucola. 
Boterham Champignon incl. frisse sla 14.50 
wit of bruin brood. 
Boterham Brie incl. frisse sla  14.50
Luikse siroop met mix van noten op wit of bruin brood.
Chicken Grill 15.50
Traag gegaard 24u kipfilet met frisse sla op rustiek broodje.

Salades

Salade Geitenkaas ’ook verkrijgbaar zonder spek’  21.50 
Dressing van luikse siroop, rozijnenbrood, appel en spek. 
Salade Kip  22.00
Heerlijke salade met 24 u traag gegaarde kip 
en seizoensingrediënten
Salade Scampi ‘Black Tiger” 23.50
Met seizoensingrediënten

Onze keuken is van woensdag t.e.m. vrijdag open 
voor lunch van 12.00 - 14.30 en voor diner van 17.00 - 21.30.

Zaterdag diner van 17.00 - 21.30. Zondag zijn we doorlopend geopend. 
Reserveren kan online ‘www.vjeudjeu.be’.

LUNCH

Frieten
Kroketten

Puree
Rozemarijnaardappelen
Zoete aardappelfrietjes 

Aardappelkeuze +3,90
THUIS GENIETEN?THUIS GENIETEN?  van onze heerlijke Vjeu Djeu gerechten. 

Dat kan, bestel één dag op voorhand via onze webshop ‘www.vjeudjeu.be’.
Afhalen van woensdag t.e.m zondag 

*Al onze gerechten/foodboxen zijn reeds gegaard 
en op smaak gebracht.

Wij voorzien jullie van opwarmtips!

VOLG ONS ! 
#VJEUDJEU op Instagram/Facebook 

Wifi: vjeudjeu  Code: djeumortsel


