Even kennismaken:
Khalan Vergouwe

Eetcafé Driewegen
Oudelandseweg 49
4536 HK Terneuzen
Tel: 0115-695763
info@eetcafedriewegen.nl
www.eetcafedriewegen.nl
facebook.com/cafedriewegen

19 jaar, bediening. Volgt de opleiding
Verpleegkunde op het Fontys - Tilburg.
Dol op: biertjes drinken met vrienden,
Mika(haar vriend) en series kijken.
Tevens gek op op vakantie gaan en Khalan kun
je ’s nachts wakker maken voor scampi’s van de chef.

Puzzel en win! (3x Bon van € 25,00)
Geheimtaal: Wat staat hier?
Ajepe bbepent copem dopep etepe fepetepen (gmepet hbopeteper
iepen jsupeipekeper).

Nieuws van Eetcafé Driewegen
 Onze menukaart.
Afhalen en Bezorgen!!!

 3,4 &5 dec. Sint-menu € 25 pp
Tom. Soep met balletjes
Scampi’s of Entrecote
Dame blanche of Coupe caramel

Mail je oplossing voor 18 december naar: info@eetcafedriewegen.nl
Vermeld je naam, adres en oplossing en wie weet ben jij een
winnaar! (wordt bekend gemaakt op facebook op 21 dec. ‘21)

Tripelproeverij zondag 28 nov. 16.00 u – 19.30 u
U krijgt 5 verschillende tripels (half glas iedere keer) en daarbij een
lekker hapje. Hoofdgerecht is Homemade Stoverij met friet en
mayonaise. Gezellige middag en lekker gegeten! € 29,00 p.p.

Openingstijden: Eten, borrelen, afhalen en bezorgen:
Woensdag en donderdag en Vrijdag:
Vrijdag, zaterdag en zondag:
Wij bezorgen (€ 2,50)
Wij bezorgen (€ 3,50)

16.00 u. tot 20.00 u.
12.00 u. tot 20.00 u.

(Terneuzen, Spui, Magrette)
(Zaamslag, de Griete)

Reserveren of bestellen: 0115-695763

WhatsApp: 06-19011016

Even kennismaken Khalan Vergouwe
 Elvis op Driewegen


Za. 27 november 16.00 u.
Door Sjakco de Braal
Toegang gratis (QR check)

 Tripelproeverij zo 28-11 16.00
Met eten: € 29,00 p.p.

 Puzzel en win Bon € 25,00
 Eten op Driewegen:
In ons restaurant of



Afhalen en bezorgen

Voorgerechten (met stokbrood)
Carpaccio
€ 9,00
Oesterzwamcarpaccio (vegan) € 9,00
Zeeuwse vissoep
€ 8,00
Salade geitenkaas, spek
en honingsaus
€ 9,00
Scampi’s romige knoflookgroentesaus 5 st.
€ 10,00
Scampi’s in de look 5 st.
€ 10,00
Tomatensoep (vegan)
€ 5,00
Ital. tomatensoep met balletjes € 6,50
Vlees (met salade en friet)
Homemade stoverij
Dubbele portie
Boeuf Bourgignon
Spareribs met knoflooksaus
Dubbele portie
Kipsaté met pindasaus
Entrecote (250 gram)
Varkenshaas (250 gram)

Scampi’s in de look
€ 17,00
Gebakken paling
€ 21,00
Vispannetje
€ 21,00
(zalm, scampi’s, victoriabaars en mosselen)
Zeetong
dagprijs

Amber bezorgt!

€ 12,00
€ 19,00
€ 17,00
€ 19,00
€ 29,00
€ 13,00
€ 20,00
€ 19,00

Sauzen:
€ 2,50
Champignonroomsaus, peperroomsaus,
Roquefortsaus, knoflookboter, Stroganoffsaus
Vis (met salade en friet)
Kibbeling met remoulade
Scampi’s Chef (romige knofLook groentesaus)

€ 14,00
€ 18,00

Veganistisch
Stoofpotje van Jackfruit
€ 12,00
Sri Lankaanse Curry (licht
€ 14,00
Pittig) o.a. pompoen,
Zoete aardappel, met rijst
Pasta Alfredo (kastanjechamp. € 14,00 
en een vegan romige saus)
Falafel sch-niet-zel
€ 15,00
Bij alle gerechten kunt u de frietjes Vervangen door rijst, pasta of brood Als u dat wenst
Kindermenu’s
Frikandel of kroket met friet
Kibbeling met friet

€ 6,50
€ 7,50

Desserts
Warme appeltaart met ijs
Wafel met warme kersen
Ijs warme kersen
Dame Blanche
Coupe Caramel
Vegan Coupe Caramel
Moulleux au chocolat

€
€
€
€
€
€
€

5,00
7,00
6,50
6,50
6,50
7,00
7,00

