DINER
Bij Maus serveren we 3 soorten voor, hoofd en nagerechten. De gerechten zijn ook “Oarsom” te bestellen, Hoevaak wij
niet gezegd hebben: 'Zullen we met het dessert beginnen en kijken of we na het hoofdgerecht nog zin hebben in soep?'
Bij Maus staat dit gewoon op de dinerkaart net als een menu voor grote eters na een flinke fietstocht of wandeling
bijvoorbeeld.
Onze diners zijn alleen op reservering te boeken omdat wij gegarandeerd met dagverse producten willen werken!
De menu’s kunnen dus per dag verschillen, u kunt contact opnemen voor ons dagmenu of u laat u verrassen met
(h)eerlijke dagverse producten.

Voorgerechten en hoofdgerecht
Keuze uit vegetarisch, vlees of vis of een combinatie hiervan.
Voor de actuele menukaart kunt u kijken op de borden in het restaurant of vraag 1 van onze medewerkers via
de contact pagina.

€ 24,95

Dessert
Geniet van onze huisgemaakte producten voor de lekkere trek.

Gebak
Gebak van de week (zie bord)
Appeltaart van “Maus” (+ slagroom € 0,50)

€ 2,95

Aardbeiengebakje (slofje)

€ 3,25

Misbaksels, mislukte koeken en gebak indien aanwezig

€ 1,25

Koeken en cake
Koek van de week (zie bord)
Brownmausie (Pure chocolade cake uit grootmoeders tijd)

€ 2,95

Gluten-/lactose vrije cake of koek

€ 2,25

Boterkoek walnoten en citroen

€ 1,75

Salted caramel cake

€ 1,75

HARTIG
Borrelplankje

€ 4,95 p.p.

(schaaltje notenmix, blokjes kaas, droge worst, schaaltje olijven)
Broodplankje

€ 4,95 p.p.

(brood met diverse soorten dip en smeersels)

Bij Maus
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

OPENINGSTIJDEN
Maandag

Gesloten

Dinsdag

Gesloten

Woensdag

10:00 - 17:30

Donderdag

10:00 - 17:30

Vrijdag

10:00 - 17:30

Zaterdag

10:00 - 18:00

Zondag

10:00 - 18:00

Gesloten ; 23 t/m 26 december en van 30 december tot en met 8 januari
Meer informatie over onze mogelijkheden en/of arrangementen? Uw trouwfeest vieren bij MAUS?
Spreek een collega aan of kijk op www.bijmaus.nl

