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Natuurlijk heeft u al gezien dat 
voetbal bij ons een belangrijke
plaats inneemt, dat kan ook 
niet anders gezien de locatie 
en de eigenaars. De familie Van 
Kemenade verzorgt al jaren op 
‘De Herdgang’ de lunch voor de 
spelers van PSV en staat hier ook 
voor u klaar. Onze menukaart
staat vol lekkernijen met de 
smaak van succes.

welkom bij
eetcafé
de verlenging

Alcoholvrij
Frisdranken (in flesje) | 2,50
Fuse tea/green | 2,50
Redbull | 3,00
Vruchtensappen | 2,50
Verse jus d’orange | 3,50
Chocomelk | 2,50
Warme chocomelk | 3,00
Melk | 2,40

Koffie/thee
Koffie | 2,30
Espresso | 2,30
Dubbele espresso | 2,50
Cappuccino | 2,50
Koffie verkeerd | 2,50
Irish coffee | 5,00
Thee | 2,30
Verse muntthee | 3,60

Bieren
Pils | 2,50
La Trappe Witte Trappist (van het vat) | 3,50
La Trappe Dubbel (van het vat) | 3,50
Bavaria Radler | 3,00
Palm | 3,00
Swinckels | 3,50 
Bavaria 0,0 % | 3,00
Bavaria 0,0 % Wit | 3,00
Bavaria 0,0 % Rosé | 3,00
Bavaria Radler 0% | 3,00
Bavaria Radler 2% | 3,00
Bavaria 0% Mex | 3,50
Wittekerke Rosebier | 3,50

Alcoholisch
Port, sherry, vermout | 3,50
Likeuren | 4,00 
Jenevers | 3,00
Mixdranken | 4,00

Huiswijn per glas/fles
Huiswijn Wit/ Rood/ Rosé | 3,80 | 18,00
Couveys Chardonnay | 4,40 | 24,00
Nebla do rueda Verdejo | 4,40 | 24,00

Bij de borrel
Luxe bittergarnituur 12 stuks | 8,00 

Bourgondische bitterballen 10 stuks | 8,00  

Portie frikandellen 12 stuks | 8,00  

Borrelplank | 17,50 

WE KUNNEN ER GEEN GENOEG VAN KRIJGEN

VOLG ONS OP
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Uitsmijter ‘De Verlenging’ | 10,00
met ham, gebakken uien, paprika, champignons en gesmolten kaas

Uitsmijter | 9,00  
met ham/kaas

Boerenomelet | 9,00  
omelet gevuld met diverse groenten en bacon  

Clubsandwich ‘De Verlenging’ | 10,00  
belegd met gerookte kip, bacon, tomaat,
komkommer en een spiegeleitje 

Club gegrilde tonijn | 11,00 
belegd met verse gegrilde tonijn, dillemayonaise, sla, tomaat, 
pijnboompitjes en sojasaus

Spies Ihattaren | 11,00  
Lamsspies, yoghurt/korianderdip, parelcouscous en pappadum

Twee kroketten met brood | 8,00
twee Bourgondische draadjesvlees kroketten,
twee sneeën brood en mosterd

Twaalf uurtje | 9,00 
twee sneetjes brood met spiegelei en ham/kaas, kroket en een kopje 
tomatensoep Evt. gerookte zalm i.p.v. soep meerprijs van €3,-

Panini Luciano | 9,00  
Gerookte kip, cashewnoten, oude kaas, gegrilde paprika 
en mangochutney

Broodje Wijnaldum | 12,50  
gemarineerde runderreepjes met gebakken champignons, 
gegratineerd met oude kaas, pijnboompitjes en mosterddressing

Hamburger | 13,00  
100% runderhamburger met cheddarkaas, gebakken 
champignons, gegrilde paprika, peppadewsaus en verse friet
met mayonaise

Jalapeño burger | 13,50 
100% runderhamburger met cheddarkaas, sla, salsa van
jalapeño pepers en chorizo, tomaat, komkommer, 
chorizomayonaise en verse friet met mayonaise

Visburger | 13,00  
Zelfgemaakte visburger op een broodje, sla, zoet zure relish, 
ravigotesaus en verse friet met mayonaise

Schnitzel grasmat | 15,00
Varkensschnitzel (300 gram) met pepersaus of champignonsaus 
en verse friet met mayonaise

Saté van het huis | 14,00
Kipsaté spiesen 200 gram, satésaus, zoetzure relish,
verse kroepoek, seroendeng en verse friet met mayonaise

Puntzak friet met mayonaise | 4,00 

BURGERS &  
HOOFDGERECHTEN

Lunch 
Broodje Bergwijn | 9,50  
gemarineerde kip, bacon, gekookt ei en mayonaise

Calzone Jetro | 12,50  
gemarineerde varkenshaaspuntjes met serranoham, mozzarella, 
tomaat, pijnboompitjes en pestomayonaise

Broodje carpaccio | 9,50  
met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en pesto 

Broodje zalm | 10,50  
met kappertjes en dillemayonaise

Broodje BLT | 7,50  
met bacon, sla, tomaat en gekookt ei

Broodje Gezond | 7,50  
sla ,tomaat, komkommer, ham, kaas, ananas en een gekookt ei

Broodje hamburger | 9,00  
100% runderhamburger met cheddarkaas, gebakken champignons, 
gegrilde paprika en peppadewsaus

Broodje jalapeño burger | 9,50 
100% runderhamburger met cheddarkaas, sla, salsa van jalapeño 
pepers en chorizo, tomaat, komkommer en chorizomayonaise

Broodje visburger | 9,90  
zelfgemaakte visburger, sla, zoet/zure relish en een ravigotesaus

Worstenbroodje | 2,50 

Lunchbuffet | 12,00

Luxe Lunchbuffet | 16,00
met extra Bourgondische draadjesvlees 
kroket en een bordje gerookte zalm

   

  VOORGERECHTEN
Carpaccio | 12,50  
met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en pesto 

Sidderende gamba’s | 15,00
garnalen gebakken in knoflookolie, pepers en peppadewsaus 

Kipsalade | 10,00
gemengde sla met kip, paprika, ui, pitten en croutonmix, 
gekarameliseerde appel en basilicumdressing

Vissalade | 10,00
Gemende sla met tonijnsteak, gamba’s,  sojabonen, paprika, 
sesamzaadjes, taugé, zoetzure relish en limoendressing

Salade val-dieu | 10,00 
Lauwwarme Val-dieu kaasje met gemengde sla, 
gekarameliseerde appel, walnoten, croutons, paprika, 
lente-ui en een appelstroopvinaigrette 

Brood met smeersels | 4,50  
Kruidenboter, hummus en aioli

Appeltaart | 5,00  

Belgische wafel | 5,00  
met vanille-ijs en slagroom

Appel crumble taartje | 6,50  
met kaneelijs

 Moulleux | 7,50  
warm chocoladetaartje met vanille-ijs en slagroom

Mille-feuille | 10,00  
met chocolademousse en seizoen fruit  

Zoete 
lekkernijen

SoepEN/salades
Tomatensoep | 4,00
met crème fraîche

Noedelsoep | 9,50 
rijkgevulde oosterse soep met kip, taugé, 
omelet, sojaboontjes, lente ui en noedels

Soep van de week | 4,00

Kipsalade | 15,00  
gemengde sla met kip, paprika, ui, pitten en croutonmix, 
gekarameliseerde appel en bacilicumdressing

Vissalade | 15,00  
gemende sla met tonijnsteak, gamba’s, sojabonen, paprika, 
sesamzaadjes, taugé, zoetzure relish en limoendressing

Salade val-dieu | 15,00  
lauwwarme Val-dieu kaasje met gemengde sla, 
gekarameliseerde appel, walnoten, croutons, paprika, lente-ui 
en een appelstroopvinaigrette 

Brood met smeersels | 4,50  
 Kruidenboter, humus en aioli
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