MENU
Caribische grill en meer...
De lekkerste bij uiteten, afhalen en bezorgen.,

VOORGERECHTEN
CARPACCIO €9,50
Carpaccio, pij nboompitten, smaaktomaten, rucola,
parmezaanse kaas en truffelmayonaise
GROENE SALADE €6,00
Mix van slasoorten, cherrytomaat, komkommer, ui, hazelnoten,
parmezaanse kaas en mosterd-dillesaus
- Gegrilde kip +€3, 00
- Gerookte zalm +€4, 00
- Gegrilde ossenhaaspuntj es +€6, 00
- Gegrilde garnalen +€7, 00
SOEP VAN DE DAG VANAF €4,25
VERSCHILLENDE BORRELHAPPEN VANAF €3,95

Heeft u een allergie?
Meld het ons! Of vraag naar onze allergenen kaart.

BROODJES MET ANTILLIAANS GEGRILD VLEES
Brood, ijsbergsla en salsa rosada
Kaas +€1,00
GEGRILDE
GEGRILDE
GEGRILDE
GEGRILDE
GEGRILDE
GEGRILDE
GEGRILDE

KIP €7,50
KARBONADE €8,25
STEAK €10,95
OSSENHAAS PUNTJES €10,95
STEAK EN KAAS €11,95
ENTRECOTE €13,95
GARNALEN €13,95

ANTILLIAANSE GRILL GERECHTEN
Friet, macaroni salade en sauzen
Met zoete aardappelfriet +€2,00
Kaas +€1,00
GEGRILDE KIP €13,95
GEGRILDE KARBONADE €15,95
GEGRILDE STEAK €19,95
GEGRILDE OSSENHAAS PUNTJES €19,95
GEGRILDE STEAK EN KAAS €20,95
GEGRILDE ENTRECOTE €23,95
GEGRILDE GARNALEN €21,95
SPIEZEN €19,95
1 kip spies en 1 garnalen spies
SURF & TURF €23,95
1 ossenhaas spies en 1 garnalen spies
MIX GRILL €29,95
Kip, karbonade, steak, ossenhaas en garnalen

Bij De Vijf werken wij met een
basismenu en wekelijks nieuwe
specials. Vraag naar onze
specials!

BURGERS

Menu met friet en mayonaise +€2,95
Menu met zoete aardappelfriet en mayonaise €3,95
Bacon +€2.00
CHICKENBURGER €8,95
Hamburger brood, krokante kip, cheddarkaas, sla, tomaat en
kerriemayonaise
CHEESEBURGER €11,95
Hamburger brood, dry aged beef burger 150gr, cheddarkaas, sla,
tomaat en salsa rosada
BURGER DE VIJF €12,95
Hamburger brood, dry aged beef burger 150gr, cheddarkaas,
gekarameliseerde champignon, ui, sla en bbq saus
VEGAN BURGER €12,95
Vegan brood, Beyond Meat vegan burger, vegan cheddarkaas,
gekarameliseerde champignon, ui, sla en chili mayonaise
TRUFFEL BURGER DE VIJF €13,95
Hamburger brood, runder hamburger 200gr gebakken met
truffelolie, belegen kaas, gekarameliseerde uien, rucola en
truffelmayonaise

KINDERMENU'S
Friet, appelmoes, mayonaise en een speeltje
FRIKANDEL €4,95
KROKET €4,95
KIPNUGGETS €4,95
POFFERTJES €4,95
Met Nutella +€1, 00

CHEESE LOADED FRIES
Voor de kaasliefhebbers
Met zoete aardappelfriet +€2,00
CHEESE LOADED FRIES €6,50
Friet, cheddarkaassaus, bacon en lente-ui
CHEESE LOADED FRIES PULLED CHICKEN €9,95
Friet, cheddarkaassaus, bacon, pulled chicken en lente-ui
PARMESAN TRUFFEL LOADED FRIES €5,95
Friet, parmezaanse kaas, truffelmayonaise en lente-ui
PARMESAN SIRACHA LOADED FRIES PULLED CHICKEN
€9,95
Friet, parmezaanse kaas, pulled chicken, siracha mayonaise en
lente-ui

BIJGERECHTEN
SAUS €0,95
Mayonaise, ketchup, satésaus, truffelmayonaise, chilimayonaise,
chilisaus, salsa rosada, knoflooksaus, bbq saus, mosterd-dillesaus,
lemonmayonaise, curry, sirachmayonaise en kerriemayonaise
FRIET €2,95
De echte De Vij f friet
ZOETE AARDAPPELFRIET €3,95
MACARONI SALADE €3,25
Huisgemaakte macaroni salade

Een lekkere zoete dessert na het eten?
Bekijk onze dessertkaart of
vraag een medewerker naar onze
dessert specials!

Eet
smakelijk
en geniet
ervan!
De Vijf

devijf5

www.devijf5.nl
Voor afhalen en bezorgen
Voor zaalverhuur informatie
En nog veel meer!

