HIGH TEA
HIGH TEA

LUNCH EN DINNER

- Bubbeltje bij binnenkomst
- Onbeperkt thee
- Onbepert koffie
- Mini taartjes en toetjes
- Gezonde snoepspiezen en wrapspiezen
- Luxe sandwich broodjes divers belegd
- Mini turpbroodjes, carpaccio en truffelmayonaise
- Mini turpbroodjes, warme brie, honing, walnoten
- Mini gehaktballetjes in het sausje van Opa Pietje
- Warme hartige hapjes

Opa Pietje serveert dagelijks zijn uitgebreide
lunch en avondgerechten.
Inmiddels is Opa Pietje een begrip geworden
in de Bommelerwaard en komen mensen van
heinde en ver bij ons een hapje eten.
Onze keuken is elke dag geopend vanaf 11:00
tot 19:00. Na die tijd nemen we niks meer aan.
Vanaf die tijd zullen we onze functie
vervullen met bieren, borrelen en hapjes

€ 19,50 PER PERSOON.

- Geheel in feestelijke stijl gepresenteerd en geserveerd
- Wij reserveren een apart gedeelte voor je in de zaak
- Arrangement is vanaf 10 personen
- Voorafgaand reserveren
- Op verzoek kunt u de high tea ook voor thuis afhalen

Voor de actuele menukaart verwijzen we u door
naar onze website. Op onze website kunt u
tevens online een broodje bestellen en afhalen.
Ook kunt u er een tafeltje reserveren en alle
diensten van Opa Pietje staan er omschreven.

GROEPSDEALS
Online bestellen via : opapietje.nl/bestellen
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GROEPSDEAL LUNCH

- Vers gemaakte tomaten soep bij aanvang
- Wit en Bruin Turpbrood
- Krentenbollen
- Zachte melkwit broodjes
- Harde bolletjes en pistolet
- Jonge kaas, Slagers achterham, Snijworst,
Kipfilet, Rookvlees
- Hagelslag, Roomboter, Jam
VANAF
- Rundvleeskroket
- Vers gemaakte tonijnsalade
15 PERS.
- Gekookte eitjes
- Warme dranken Koffie,Thee,
- Koude dranken Melk en Jus d' Orange
- Yoghurt met fruitstukjes
- Verse appel na afloop
€ 16,50 PER PERSOON.

GROEPSDEAL DINNER

Voorgerecht ( Keuze uit )
1. Carpaccio met truffelmayonaise
2. Gerokte zalm op toast
3. Vers gemaakte tomatensoep
Hoofdgerecht ( Keuze uit )
1. Kipsate spieskes
2. Pietjes Burger
3. Boeren Schnitzel
Toetje ( Keuze uit )
1. Bastogne parfait
2. Chocolade dame blanche
3. Pietje deluxe koffie verwennerij

VANAF
15 PERS.

€ 23,50 PER PERSOON.

