
   

Burgers
Broodje hamburger | 9,90 

met cheddarkaas, gebakken
champignons en peppadewsaus

Broodje kipburger | 9,50 
kipburger met mozzarella, tapenade van 
zongedroogde tomaat, taugé, gebakken 

ui en piccalilly dressing

Broodje jalapeño burger | 9,90 
hamburger met sla, een salsa van

jalapeno pepers en chorizo, cheddarkaas 
en kruidenmayonaise

Broodje visburger | 9,90 
zelfgemaakte visburger met een
verse salsa van paprika, rode ui,

kappertjes, tomaat

Sandwiches
Clubsandwich

‘De Verlenging’ | 11,00 
belegd met gerookte kip, bacon, tomaat,

komkommer en een spiegeleitje

Club gegrilde tonijn | 12,00 
belegd met verse gegrilde tonijn, 

dillemayonaise, sla, tomaat, pijnboompitjes, 
  

Indian Sandwich | 11,00 
brood met gekruid lamsgehakt,

Paksoi, taugé met een
mango-yoghurt dressing

Mandje brood
met kruidenboter | 3,00 

Bourgondische tafelplank | 17,50
4 gangen menu

soepjes met broodgarnituur diverse 
tussengerechtjes (koud) 

warme lunchgerechten desert
Reserveren noodzakelijk 

Broodjes
Broodje gerookte kipfilet | 6,50 

roomkaas, komkommer en gemengde sla 

Broodje zalm | 10,50 

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

Broodje Rosbief | 8,00 

Broodje Gezond | 7,50

Broodje Kaas/Oude kaas | 5,50

Maaltijdsalades
Kipsalade | 14,00

gemengde sla met kip, paprika, ui, 
gekarameliseerde appel en bacilicumdressing

Caesarssalade | 15,00
Romeinse sla, parmezaanse kaas,

ansjovis, croutons en caesardressing
supplement met kip of gamba’s

Geitenkaassalade  | 15,00
gebrande geitenkaas, gemengde salade met 
honingperzik, noten, en balsamicodressing

Vissalade | 15,50
verschillende soorten sla met tonijnsteak, 

gamba’s, sojabonen, paprika, zoetzure 
komkommer en limoendressing

Hoofdgerechten
Pasta Memphis | 15,50

tagliatelle met gamba’s en kreeftensaus

Spaghetti ‘De Herdgang’ | 13,50
met bolognesesaus

Schnitzel grasmat | 17,00
Varkensschnitzel (300 gr) met peper 

of champignonsaus en frietjes

Hamburger ‘De Verlenging’ | 16,00
met frietjes

Saté van het huis (kip) | 16,00
met frietjes 

    

Soep
> de soepen worden

geserveerd met brood

Tomatensoep | 3,80
met crème fraîche

Kerriesoep
met appel | 4,50

Soep van de dag | 3,80

Lunch
Op waldkorn of maisbrood

Uitsmijter ham/kaas | 9,00 

Uitsmijter rosbief | 10,00

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

Boerenomelet | 10,00
omelet gevuld met diverse groenten 

en bacon

Twee kroketten met brood | 8,50

Twaalf uurtje | 10,00
twee sneetjes brood met spiegelei en 

ham/kaas, kroket en een kopje tomatensoep

Tosti Luciano | 8,50
gegrild brood met gerookte kip, 

cashewnoten, oude kaas, gegrilde paprika
en mangochutney

Tosti geitenkaas | 8,50
gegrild brood met geitenkaas, courgette,

uienrelish, pesto, rucola en walnoten

Tosti ham/kaas | 6,00
gegrild brood met ham/kaas.

naar keuze met tomaat of ananas

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

pijnboompitjes en mosterddressing

Calzone Jetro | 12,50
gemarineerde varkenshaaspuntjes

met serranoham, mozzarella, tomaat,
pijnboompitjes en pestomayonaise

Calzone Lozano | 11,00
Pulled chicken, atjar, sla, gebakken 

ui en pittige coctailsaus

Broodje Bergwijn | 9,50
gemarineerde kip, bacon, gekookt

ei en mayonaise

Broodje bal | 9,50
Huisgemaakte gehaktbal 

met jus en satésaus

MENU
KAART

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

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

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

eetcafedeverlenging.nl

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

Alcoholisch

Port, sherry, vermout | 3,50

Likeuren | 4,00

Jenevers | 3,00

Mixdranken | 4,00

Dranken

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

Volg ons ook op:

Appeltaart | 3,50 

Belgische wafel met | 4,50
vanille-ijs en slagroom
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Bij de borrel
Luxe bittergarnituur 12 stuks | 8,00

Schaaltje tortilla chips | 5,00

met cheddar, jalapeno’s en texmexsaus

Bourgondische bitterballen 10 stuks | 8,00

Portie frikandellen 12 stuks | 6,00

Borrelplank | 7,50
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