
Borrelen
Maak het thuis gezellig en bestel een borrelplank:

 Drake plenkske kaas en vleeswaren, augurkjes, uitjes,  
 nootjes, gehaktballetjes met mosterd € 8,50 p.p. 

 Beesels plenkske olijven, peppadews, tortillachips   
 met dip, toastjes met salade  € 8,50 p.p. 

 Deluxe plenkske mix van bovenstaande planken,   
 uitgebreid met div. extra’s  € 9,95 p.p.

U kunt de borrelplank bestellen van woensdag 
t/m zondag per 2 personen.
Afhalen/bezorgen tussen 15.00 uur en 19.30 uur.

Drankpakketjes
Je kunt je eigen pakketje samenstellen met 
3 biertjes/wijntjes naar jouw smaak. 
Je hebt de keuze uit de volgende biertjes:

3 speciaal biertjes    € 9,95
- Hertog Jan Dubbel, Tripel, Grand Prestige, 
 Lentebock, Karakter
- Leffe Ruby, Tripel, Rituel 9, Radieuse, Royal
- Bellevue Kriek
- Tripel Karmeliet
- Pauwel Kwak

3 flesjes wijn (wit, rosé, rood)   € 9,95

U kunt de borrelplanken en drankpakketjes bestellen van 
woensdag t/m zondag per 2 personen.
Afhalen/bezorgen tussen  15.00 uur en 19.30 uur.

Woensdag 21 oktober 2020

‘Aete wat de pot sjaf’
Leffestoof met frites en salade
Kipsaté met rijst, kroepoek en atjar

Donderdag 22 oktober 2020

‘Donderdig? Troubie 12 uurke!’
Vrijdag 23 oktober 2020

‘Aete wat de pot sjaf’
Tagliatelle zalm en groenten in tomatensaus
Boerenhaasje, varkenshaasje in boerensaus met krieltjes

Zaterdag 24 oktober 2020

‘Troubie zaoterdigaovend’
Spareribsavond

Zondag 25 oktober 2020

Zónjigmorge ontbijtje

Markt 7, 5954 BH Beesel
info@cafedetroubadour.nl

0655553993 / 0774744074

Al stort de ganse werld inien 
‘t kan niks geave, zolang ‘t beer 
en de café mar blieve staon...

Bestel mar,
bestel mar, 
bestel mar…

BESTELLEN?
Geef je bestelling (daags van te voren vóór 

20.00 uur per What’s App door op het volgende 
nummer: 0655553993

Vermeld in je bericht: [naam] [bestelling] 
[afhalen/bezorgen] [evt. adres] 

[datum en tijd tussen 16.30-19.00 uur]
Je ontvangt een Tikkie om te betalen. 
Bezorgen in kerkdorp Beesel is gratis, 

Reuver-Swalmen €€ 2,50 bezorgkosten.



Aete wat de pot sjaf
Elke woensdag en vrijdag kunt u bij ons 
een maaltijd afhalen of laten bezorgen.
U heeft de keuze uit 2 maaltijden.
Via de website en onze Facebookpagina maken wij op 
maandag bekend wat de gerechten voor die week zijn.

Bestellen tot 20.00 uur daags van te voren.
Afhalen/bezorgen tussen 16.30 uur en 19.00 uur.

Donderdig? Troubie’s 12 uurke 
Thuis aan het werk of gewoon lekker een vrije dag? 
Op donderdag maken wij onze bekende, heerlijke 
lunchgerechten voor u klaar. U heeft de keuze uit de 
volgende lunchgerechten:

 Uitsmijter Troubadour brood, 3 eieren,  ham en kaas,  
 spek, ui, champignons, saladegarnituur  € 10,95

 Uitsmijter ham en kaas brood, 3 eieren, ham en/of   
 kaas, saladegarnituur    € 7,95

 Tosti ham/kaas ham en/of kaas, ketchup,  
 saladegarnituur   € 4,75

 Ciabatta bief ciabatta met biefreepjes, paprika en   
 champignons    € 11,95
 Stokbroodje carpaccio carpaccio, rucola, 
 pijnboompitten, kaassnippers, truffelmayonaise,   
 balsamicocrème   € 9,95
 Stokbroodje gezond ham, kaas, sla, tomaat, 
 komkommer, ei, huisgemaakte kruidensaus € 7,50
 Salade Troubadour sla, brie, gebakken spekjes, 
 champignons, tomaat, komkommmer, mosterdille  
 dressing met brood en kruidenboter € 11,95
 Salade Grieks gemengde sla, feta, olijven, rode ui,   
 komkommer, tomaat, balsamicodressing met brood   
 en kruidenboter (vegetarisch)  € 10,95

Bestellen op donderdag tot 10.00 uur.
Afhalen/bezorgen tussen 12.00 uur en 14.30 uur.

Troubie aovend
Elke zaterdagavond bieden wij een wisselend gerecht 
aan:

 Zaterdag 24 oktober  Spareribsavond 
 Keuze uit zoete of pittige spareribs, chili- en 
 knoflooksaus, geserveerd met frites en salade

 Zaterdag 31 oktober  Schnitzelavond 
 Keuze uit Beeselse schnitzel (spek, ui, 
 champignons), boerenschnitzel of 
 schnitzel met een saus naar keuze:    
 champignon-, peper- of zigeunersaus. Geserveerd met  
 krieltjes en salade

Bestellen tot 20.00 uur daags van te voren.
Afhalen/bezorgen tussen 16.30 uur 

en 19.00 uur.

Via de website en onze Facebookpagina maken wij op 
maandag bekend wat de gerechten voor die week zijn.

 Wilt u ook iets voor de kinderen bestellen? 
Vraag even naar de mogelijkheden.

Zónjigmorge ontbijtje
Laat u verwennen op zondagmorgen en bestel een ont-
bijtje bij ons. Wij bezorgen op zondagmorgen bij u aan 
huis. Het ontbijt bevat: 
Jus d’orange, yoghurt, vers fruit, croissantje, gekookt ei, 
broodjes, vlees – en kaasbeleg, jam

Volwassenen €

Bestellen kan tot za. 20.00 uur, het ontbijt wordt 
bezorgd tussen 9.00 en 10.00 uur op zondagmorgen. 

Tapas
Onze welbekende tapas in Troubie-stijl hebben wij 
vernieuwd. U heeft de keuze uit de volgende tapas:

 Tapas Troubie tapas met koude en warme hapjes,   
 o.a. brood, smeersels, spareribs, uienringen, 
 kipspiesjes, nacho’s met dip, loempiaatjes, 
 gehaktballetjes         € 14,95 p.p.

 Tapas Mix tapas Troubie uitgebreid met sateetjes,   
 chickenwings,  mini-burger            € 16,95 p.p. 

 Tapas Deluxe tapas uitgebreid met verschillende 
 vis-tapas                   € 18,95 p.p. 

 Tapas Menu  voorgerechtjes, koude en warme tapas   
 en nagerechtjes        € 23,95 p.p. 

U kunt de tapas bestellen 
van woensdag t/m zondag
per 2 personen.
Afhalen/bezorgen tussen 
15.00 uur en 19.30 uur.

Tip!
Bestel hierbij e

en 

drankpakketje!

€ €
 15

€ €
 15

Soep & toetjes
Ook onze huisgemaakte soepen en toetjes zijn 
dagelijks bij ons verkrijgbaar:

 Goulashsoep 1liter  € 9,50

 Tomatensoep 1liter  € 8,50

 Chocolademousse 0,5/1L - €  € 4,95 /€9,50

 Vanillemousse 0,5/1L - €  € 4,95 /€9,50

Bestellen tot 20.00 uur daags van te voren.
Afhalen op afspraak of laat het mee bezorgen bij 
uw bestelling.

€ €
 10

€ €
 6kinderen

Ook leuk om iemand mee te verrassen

Tip!
Bestel hierbij e

en 

drankpakketje!


