FOOD

040 785 63 92

contact@mathilde-eindhoven.nl

www.mathilde-eindhoven.nl

SHARING

kolanoot, fairtrade
Genieten, dat staat bij Mathilde drinks & more voorop!
Samen met vrienden en familie heerlijk borrelen en eten,
in een prachtige atmosfeer.
Naast de heerlijke wijnen en speciaal biertjes serveren
wij rijk gevulde planken. Een ruime keuze aan vlees,
vis, vegetarisch en kaas.
De planken worden in het midden van de tafel gezet zodat
iedereen hier van kan genieten. Net zoals aan de keukentafel
maar dan compleet verzorgd in onze huiskamer.

FOOD (van 15.00 tot 21.30 uur)

PLANKEN

SPIESJES (8), MIX VAN

19,95

Mathilde's best beef (250 gr)
getrancheerde ossenhaas, pepersaus, friet

34,50

Kip, buikspek, knoflook gamba's en
Oosterse ossenhaas

Surf & Turf
gegrilde ossenhaas, gamba's, citroen,
pittige aïoli crème, friet

33,50

Spiesjes worden geserveerd met groene
currysaus, satésaus, teriyaki saus, aioli.

Vis
warm gerookte zalm, gegrilde tonijnfilet
met sesam, gamba's, zeekraal, sojasaus

30,00

TRIO MINIBURGER
15,25

Mathilde
charcuterie, Rotterdamsche oude kaas,
olijven, pikante warme gamba’s, gegrilde
tonijn, kipchunks

31,50

3 stuks runderhamburger à 65 gram
met sla en tomaat
1 stuks met cheddarkaas en truffelsaus
1 stuks met gebakken ui en bbq saus
1 stuks met bacon en piri-piri saus

Kaas-charcuterie plank
Petit Doruvael, Bleu D'Auvergne,
Alpenaar Geitenbrie, Camembert,
Rotterdamsche Oude, brood,
ambachtelijke abrikozentoastjes,
noten, druiven, appelstroop, Coppa
di Parma, pikante boerenmetworst,
Mortadella

32,00

MATHILDE BURGER

14,75

MATHILDE’S
BEST BEEF
1e klas ossenhaas

Runderen rechtstreeks van een speciaal
geselecteerde ranch in Uruguay,
Zuid-Amerika. Een mooi leven en gras
gevoerd.
Want dat mooie leven vinden wij het
allerbelangrijkste.

Brioche brood, 125 gram runderhamburger, bacon, tomaat, gebakken uitjes,
piri-piri, bbq saus (+ cheddarkaas € 1,00)

FLAMMKUCHEN
Traditioneel
crème fraîche, bacon crumble, rode ui,
peterselie, citroenolie

11,50

Pulled pork
crème fraîche, lente ui, mango currysaus,
limoen, verse mango

12,00

Vegetarisch
crème fraîche, blauwschimmelkaas,
rode ui, champignons, peer, peterselie,
citroenolie

11,50

Zoet
vanillecrème, Pink lady appel,
kaneelsuiker, caramelsaus, pecankruimels

11,00

SOFT TACO EL PASTOR (3)

TACO AL
PASTOR
Het gerecht vindt zijn oorsprong
in Mexico stad, waar het naartoe is gebracht door migranten
uit Libanon, Midden-Oosten.

Pulled pork
ijsbergsla, koriander, guacamole, ui,
limoen, chipotle saus

14,50

Chicken
frisse rode kool, tomatenblokjes, verse
peterselie, bbq saus

15,75

Vegetarisch
couscous, geitenkaas, guacamole, tomaat,
yoghurtsaus, gepofte wilde rijst

14,50

Extra portie friet
met mayo

SALADE
Caesar Salade
Romeinse salade, krokant gebakken kip,
ansjovis, bacon, ei, Parmezaan, croutons,
caesardressing

16,25

Salade gegrilde tonijn
gemengde sla, gegrilde tonijn met
sesam, guacamole, rode kool, feta, bosui,
mango, tomatenblokjes, sojaboontjes,
limoendressing

18,25

Salade geitenkaas
gemengde sla, Chèvre Buche, walnoot,
vijgencompote, honing, kruidendressing

15,75

4,25
5,50

Plankje brood met smeersels
olijfolie, grof zout, truffelmayo,
gezouten boter

CADEAUB ON
ter waarde van vijfen

twintig euro ter bested
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Leuk idee om iemand te verrassen.
Wij hebben cadeaubonnen van € 25,- en € 50,-.

040 785 63 92
contact@mathilde-eindhoven.nl
www.mathilde-eindhoven.nl

Iets te vieren? Ook dat kan bij Mathilde.
Meer informatie mail naar
contact@mathilde-eindhoven.nl

@mathildeeindhoven
Allergie? Vraag onze bediening
om advies.

