
   Tel: 043-4551636 
Wij gaan weer door met de afhaalservice ! 

Gerechten afhalen ! 

In De Oude Brouwerij gaan wij n.a.v. de nieuwe maatregelen weer door met onze afhaalservice. 
Bestel onze lekkere gerechten in de kwaliteit die u van ons gewend bent. 

U kunt bij ons nog steeds lekkernijen afhalen. Bezorging is helaas niet mogelijk. 

Broodjes, salades, soepen en wisselende dagschotels komen aan bod. Houd facebook, Instagram en 
zeker onze website (www.deoudebrouwerij.nl) goed in de gaten voor de actuele mogelijkheden. 

Voor passanten is er natuurlijk ook koffie, cappuccino, thee, Limburgse vlaai en meer to-go ! 

Bekijk onze aangepaste menukaart met diverse wisselende gerechten die besteld kunnen worden om af 
te halen. Tot gauw! 

Team De Oude Brouwerij. 

Spelregels ! 

• Afhalen is mogelijk op 19 december en tussen kerst en oud en nieuw op 27,28,29 en 30 
december. Vooraf bestellen heeft de voorkeur; Per e-mail (info@deoudebrouwerij.nl) of 
telefonisch. Zelfde dag afhalen? Dan telefonisch bestellen! 043-4551636. 

• Bestel uw gerechten s.v.p. voor 17:00 uur, afhalen is mogelijk tot uiterlijk 17:45 uur ! 

• Broodjes, salades, soepen en maaltijden kunnen worden afgehaald; 
o Van 12:00 tot 17:45 uur. 
o Op basis van een tijd-afspraak zodat er niet teveel gasten tegelijkertijd aanwezig zijn. 

• Afhaal-locatie ! De gerechten kunnen worden afgehaald via de achteringang van ons serre-
restaurant. Deze kunt u bereiken via ons parkeerterrein gelegen aan de achterkant. Neem de 
inrit van Buurtsuper Magazijn 51 en rij of loop zo door, volg de wegwijzer. 

• Natuurlijk volgen wij ook de restricties en beperkingen, opgelegd door het RIVM. 
o Maximaal 3 personen tegelijkertijd binnen bij ons ‘afhaalloket’. Houd 1,5 mtr afstand. 
o Bij drukte dus even buiten wachten. 
o Draag een mondkapje! 
o Afhaalgerechten en drankjes mogen helaas niet ter plaatse worden genuttigd; zowel 

binnen als buiten op ons terras niet. 

• Betaling; Bij afhalen Pin of Contant. 

• Helaas geen bezorging meer. 

Voor meer informatie bel ons op 043-4551636. info@deoudebrouwerij.nl  
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Broodjes, Salades en Soepen 

 

Baguette Qroquettes 

Royaal stokbrood met twee rundvleeskroketten 
en een kleine salade 

|8,25| 

‘Loaded Fries’ 
Belgische frites met Boeuf Bourgignon 

(runderstoverijtje) en Mayonaise 
|10,50| 

 
Pompoensoep 

Licht gebonden soep van de Hakaido-pompoen 
1 ltr (vegetarisch) 

|7,50| 
 

Baguette Brouwmeester 
Royaal belegd stokbrood met krokant 

gebakken spek en Valdieu kaas 
|9,95| 

Baguette Amsterdam 

Royaal belegd stokbrood met 
Old Amsterdam kaas 

|7,50| 

Limburgse Mosterdsoep 1 ltr 

|7,50| 

Tuut Friete 
Royale puntzak Belgische frites met mayonaise 

|4,75| 

Winter-Borrelmix 
rundvlees bitterballen en frikandelletjes (15st.) 

geserveerd met mayonaise en 
grove Limburgse mosterd 

|8,25| 

Alle broodjes en salades worden natuurlijk helemaal aangekleed 
met passende garnering en/of saus. Bij de salades is brood en boter inbegrepen 

 

Geen zin om te koken? Voor de snelle ‘Kok’ 

Limburgse Brouwerijschotel 

Borrel-maaltijdschaal met diverse koude lekkernijen om samen te genieten. 
(Vlees-Vis-Salade-Sausjes-Smeersels-Brood – Voor 2-3 personen) 

|29,95| 
Deze schotel vergt wat tijd! ➔ Bestel liefst 1 dag vooraf. 

 

Bestellen? Bel 043-4551636 – info@deoudebrouwerij.nl 
Afhalen is mogelijk op 19,27,28,29 en 30 december 

Bestel uw gerechten s.v.p. voor 17:00 uur, afhalen is mogelijk tot uiterlijk 17:45 uur !  

mailto:info@deoudebrouwerij.nl
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De Oude Brouwerij kookt 

Out Of The Box 

Dagschotels 19,27,28,29 en 30 december! 

 

Voorgerechten: 
 

Limburgse Mosterdsoep 1 ltr |7,50| 

Pompoensoep 1 ltr (vegetarisch) |7,50| 

 

Hoofdgerechten / dagschotel: 

Krull Varken 
Gebakken lende van Krull-scharrelvarken met Limburgse mosterdsaus 

Gemengde salade | Belgische frites en mayonaise  Per persoon |18,75| 

‘Simmentaler-rund’ 
Gesmoord zuurvleesgebraad van Simmentaler-rund met zoetzure saus volgens het recept van oma 

Gemengde salade | Belgische frites en mayonaise  Per persoon |18,75| 

Eendenbout 
Eendenbout uit oma’s kookboek met saus van Aubelse stroop en een vleugje anijs 

Gemengde salade | Belgische frites en mayonaise  Per persoon |18,75| 
 

Zalmfilet 
Gegrilde zalmfilet met zachte witte wijnsaus 

Gemengde salade | Belgische frites en mayonaise  Per persoon |18,75| 

Tuut Friete 
Royale puntzak Belgische frites met mayonaise  |4,75| 

 
Wij werken met dagverse producten; voor ‘tijdelijk uitverkocht’ vragen wij uw begrip ! 

Afhalen is mogelijk op 19,27,28,29 en 30 december 
Bestel uw gerechten s.v.p. voor 17:00 uur, afhalen is mogelijk tot uiterlijk 17:45 uur ! 


