KOUDE VOORGERECHTEN
TONIJN, DA’S PAS FIJN

Een gemengde salade met tonijn, kappertjes, rode ui
en dressing | € 9,75

RUNDERCARPACCIO
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€ 5,5

Met Grana Padano, pijnboompitjes, zongedroogde
tomaatjes en basilicumdressing | € 10,50

GEITENKAAS SALADE

Lauwwarme geitenkaas op een gemengde salade
met honing, walnoten en dressing | € 9,75

TURKS BROOD ( 2/3 PERS.)

SOEPEN

Met kruidenboter, knoflooksaus en
Fustingdip. Wordt warm geserveerd,
dit kan 5 minuutjes duren.

FATA MORGANA

Goed gevulde, pittige tomatensoep met groenten
en spekjes | € 5,00

FRANSE UIENSOEP

Geserveerd met een kaasbroodje | € 5,00

SEIZOENSGERECHTEN
Zoals de naam al enigszins verklapt, de
seizoensgerechten veranderen per seizoen.
Dit is dan ook de reden dat ze niet op deze
kaart staan! Benieuwd wat momenteel onze
seizoensgerechten zijn? Scan
dan de QR-CODE hiernaast!

WARME VOORGERECHTEN
GEBAKKEN CHAMPIGNONS
Gebakken champignons in kruiden
knoflooksaus | € 8,00

MOSSELPOTJE

HEB JIJ HEM AL?

VOORGERECHTEN
CHICKENWINGS

5 stuks, geserveerd met chili
saus | € 5,50

KLEINE CHAMPIGNONS

Kleinere portie champignons, in
kruiden knoflooksaus | € 4,25

KINDERMENU’S

Heb jij hem al? Onze VASTE
GASTENPAS! Met deze pas spaar
je voor korting bij elk bezoek aan
Eetcafé de Fusting. Iedere euro
die je besteedt in ons eetcafé,
staat gelijk aan 1 punt op de pas.
En bij elke 250 punten, ontvang je
€ 7,50 korting van ons! Het sparen
heeft geen limiet, waardoor je
kunt sparen tot een mooi bedrag!
Dat klinkt goed toch? Vraag een
van onze medewerkers voor meer
informatie, en begin vandaag nog
met SPAREN voor korting!

Gebakken mosselen in kruiden knoflooksaus,
gegratineerd met kaas | € 9,25

GAMBA LA BAMBA

Gamba’s met lente ui, taugé en licht pittige
roomsaus | € 10,00

BROODJE ERBIJ?
Al onze voorgerechten worden geserveerd met
stokbrood. Gelijk wat extra brood erbij? Combineer
jouw voorgerecht dan met ons TURKS BROOD!

MARIO & LUIGI

Kindermenu met frikandel, frites,
mayonaise en appelmoes | € 7,00

LILO & STITCH

Kindermenu met kipnuggets, frites,
mayonaise en appelmoes | € 7,00

DE KLEINE ZEEMEERMIN

Kindermenu met vissticks, frites,
mayonaise en appelmoes | € 7,00

KLEINE SPARERIBS

250 gram van onze spareribs,
speciaal voor de kleintjes! | € 11,50

KLEINE KIPSATÉ

Een kleinere versie van onze kipsaté,
speciaal voor de kleintjes! | € 12,50

VOLG JIJ
ONS AL OP
FACEBOOK &
INSTAGRAM?
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€ 23,
VOOR 2/3 PERSONEN! Met carpaccio, spareribs,
serranohamrolletjes, garnalencocktailtje, gebakken
champignons, chickenwings en gamba la bamba!

HOOFDGERECHTEN VIS

KINEPOLIS ACTIE

KABELJAUWFILET

STEAK CORNER

Vandaag naar de bioscoop
geweest? Of ga je straks nog?
DAN HEBBEN WIJ GOED NIEUWS!
Wanneer je een kaartje gekocht
hebt voor vandaag, en dit laat zien,
krijg je 5% korting op het gehele
bedrag! Combineer jouw uitje naar
de bioscoop daarom met een
lunch of diner in ons eetcafé!

Kabeljauwfilet en gamba’s met lente ui, taugé en
licht pittige roomsaus | € 18,50

S.M.F.V.B. (SUPER MEGA FUSTING VIS BURGER)

Een visburger van gebakken heekfilet met romaine sla,
komkommer, tomaat, ravigottesaus en crispy onion
rings | € 14,50

BLACK ANGUS
BIEFMEDAILLONS

Drie biefmedaillons van het black
angus ras, met kruidenboter
en een saus naar keuze | € 23,50
KLEINE BIEFMEDAILLONS (2) | € 17,00

RIB EYE (300 GRAM)

Geserveerd met kruidenboter en
salsa van ui, tomaat, basilicum en
chili | € 24,50

SURF & TURF

Twee biefmedaillons en gamba’s
met lente ui, taugé en licht pittige
roomsaus | € 22,50

MAALTIJDSALADES
KABELJAUW & GAMBA'S

Een gemengde salade met
gamba’s, kabeljauw, dressing en
croutons | € 14,00

BIEFPUNTJES

Een gemengde salade met bief
puntjes, reepjes rauwe ham,
dressing en chilisaus | € 15,00

PULLED CHICKEN

Een gemengde salade met pulled
chicken, reepjes rauwe ham,
dressing en chilisaus | € 13,00

JACK FRUIT

Een gemengde salade met jack
fruit, dressing, chilisaus en
croutons | € 14,00
OOK VEGANISTISCH MOGELIJK

HOOFDGERECHTEN VLEES
S.M.F.C.B. (SUPER MEGA FUSTING CHICKEN BURGER)

Gegrilde kipfilet met romaine sla, tomaat, komkommer,
crispy onion rings en silly chicken saus | € 14,50

S.M.F.B.B. (SUPER MEGA FUSTING BEEF BURGER)

Beefburger met romaine sla, tomaat, komkommer,
crispy onion rings, spek, cheddar en Chef’s
special saus | € 15,50

Heerlijke spareribs, voor wie niet bang is om
vieze vingers te krijgen..... | 750 GRAM | € 18,75
500 GRAM | € 15,00 | 250 GRAM | € 11,50

Huisgemaakte schnitzel, type deurmat (350 GRAM),
geserveerd met champignon roomsaus | € 18,75
KLEIN DEURMATJE | € 14,50

LICHT PITTIGE
ROOMSAUS

PANNETJE CLICHÉ

SCHAALTJE LEEG? Vraag gerust
om een aanvulling!

Onze mixed grill, met een biefmedaillon, spareribs,
kippendij, varkenshaas en kruidenboter | € 22,50

Een pannetje van varkenshaas met knoflook
roomsaus en champignons | € 18,50
KLEIN PANNETJE CLICHÉ | € 13,25

Zin om een keertje vegetarisch te eten?
Probeer dan onze S.M.F.V.B.
(SUPER MEGA FUSTING VEGA BURGER)

Onze vega burger is een burger met jack
fruit gyros, sla, tomaat, komkommer,
crispy onion rings en silly saus.
DAT KLINKT GOED TOCH?

PSSST, VAST
EEN KIJKJE
NEMEN BIJ
DE DESSERTS?

STROGANOFF
SAUS
| € 3,00

PIRI PIRI SAUS

Bij onze hoofdgerechten komt
standaard gebakken aardappelen,
frites, rauwkost en fritessaus.
Onze MAALTIJDSALADE’S worden
geserveerd met dressing en
stokbrood.

5

PEPERSAUS | € 3,00

CHAMPIGNON
ROOMSAUS
| € 3,00

Gemarineerde kippendij, met pindasaus,
kroepoek en gebrande uitjes | € 17,00
KLEINE KIPSATÉ | € 12,50

€ 15,2

VERSE ROERBAK
GROENTEN | € 3,00

PINDASAUS | € 3,00

MET DE DEUR IN HUIS

MIXED GRILL

| € 3,00

CHAMPIGNONS
EN UIEN | € 3,00

SPARERIBS

KIPSATÉ LOS VAN HET STOKKIE

FRITES ERBIJ?

WITTE RIJST

| € 3,00

| € 3,00

KRUIDENBOTER

| € 1,00

KNOFLOOKSAUS
WARME SAUS
KLEIN | € 1,75

HOOFDGERECHTEN VEGA
VEGETARISCHE PIRI PIRI

Een pannetje met wokreepjes, verse roerbak
groenten en piri piri saus | € 17,50
OOK VEGANISTISCH MOGELIJK

PANNETJE GEITENKAAS

Een pannetje met verse roerbakgroenten en
gesmolten geitenkaas | € 16,75

| € 1,50

