Welkom bij Ujes Eethuis.
Hier kunt u iedere werkdag vanaf 9 uur terecht
voor een heerlijk ontbijt, lunch of diner.
Verse Italiaanse koffie, luxe broodjes, het oergranen brood
en de uitsmijters zijn zomaar een greep uit ons assortiment.
Deze menukaart, waarop de Black Angus burgers en
de huisgemaakte salades regelrechte toppers zijn,
wordt maandelijks verrijkt met wisselende seizoensmenu’s.

Eet smakelijk

lunch
lunch van het huis
Újese Biefstukreepjes
met desembrood
Twee Brabantse rundvleeskroketten
met desembrood en mosterd
Saté van de varkenshaas
met desembrood
Oosterse Kipfilet met paprika en ui
op een Oergranenbol

warme broodjes
€ 10,95
€ 6,00
€ 7,75
€ 7,75

uitsmijters
3 eieren, keuze uit wit of bruin desembrood
Boeren uitsmijter
€ 9,25
met ham en kaas, paprika, ui, champignons,
spekjes
Uitsmijter ham en kaas
€ 7,50
Uitsmijter ham
€ 6,75
Uitsmijter kaas
€ 6,75
Uitsmijter spek
€ 7,75
Uitsmijter rosbief
€ 7,75

club sandwiches
keuze uit wit of bruin desembrood
Club Sandwich kip BLT en eiersalade
€ 9,95
met frites
Club Sandwich gerookte zalm en krabsalade € 9,95
met frites

worstenbroodje
Ambachtelijk worstenbroodje
van de warme bakker uit Boekel

soepen
Steeds wisselende soepen
met brood en kruidenboter

keuze uit wit stokbrood, waldkorn, focaccia
of oergranenbol
Gyros
€ 6,50
met tzaziki
Boerengehakt
€ 6,50
met paprika, ui, champignons, spekjes
Hete kip
€ 6,50
in piri pirisaus
Warm Vlees
€ 6,50
gebakken fricandeau met satésaus

€ 4,50

€ 2,00

De puurste oergranen,
oergranen
voor een authentieke smaak
brood

In het broodassortiment van Ujes Eethuis vind je nu
een bijzondere variantie op de waldkorn:

waldkorn oergranen naturale
De bakkers van Waldkorn zijn op zoek gegaan naar de oorsprong van de oudste
graangewassen. Op speciaal daarvoor geselecteerde velden worden nu eenkoren,
emmer en oud rogge geteeld. Met respect voor het oude ambacht en zorg voor de natuur
en de biodiversiteit. Het oergranenbrood wordt met de grootste zorg gemaakt,
volgens een origineel recept, met rustdeeg op zuurdesembasis. Dat krijgt alle tijd
om te rijzen, wat een heerlijke smaak oplevert. Waldkorn oergranen is bereid zonder
emulgatoren, fosfaten, stabilisatoren, kleurstoffen of bewaarmiddelen.

Ons oergranen brood is authentiek,
natuurlijk en vol van smaak.

luxe broodjes
keuze uit wit stokbrood, waldkorn, focaccia of oergranenbol, bolletje wit/bruin (-/- € 1,00)
Carpaccio
Krabsalade
Tonijnsalade
Eiersalade
Kip kerrie salade
Roombrie

€ 6,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,50

Filet Américain
Gerookte zalm
Kruidenkaas
Gegrilde kipfilet
+ chilisaus
Ei

maaltijd
salades

€ 4,75
€ 7,50
€ 4,50
€ 4,75
€ 3,00

Jong belegen kaas
Achterham
Oude kaas
Gezond
Fricandeau
Rosbief

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,60
€ 4,95
€ 3,75
€ 4,50

met desembrood, kruidenboter en dip
Vissersalade
€ 10,75
met gerookte zalm, tonijn en krab
Carpaccio salade
€ 10,25
Brie peer salade (vegetarisch)
€ 9,75
Hete kip salade (warm)
€ 10,75
Újese biefstukreepjes salade (warm) € 12,50

hamburgers

black angus burgers

classic grill burgers

Black angus rundvleesburger van 150 gram van de
Újese slager! Keuze uit wit of bruin flaguette brood
New York Cheese Burger
€ 8,00
met sla, tomaat, rode uienringen, dubbel cheddar
cheese, augurk, en tomaten relishsaus
All American Beefburger
€ 7,50
met sla, tomaat, rode uienringen, augurk
en tomaten relishsaus
Bretagne Burger
€ 8,00
met rucola, tomaat, bacon, brie en rode pesto
Tex-Mex Burger
€ 9,25
met rucola, tomaat, jalapeños, dubbel cheddar,
creme fraiche/chili en nacho chips

Hamburger van 90 gram op een geroosterd
sesambroodje
Hamburger
€ 3,75
Cheeseburger
€ 4,25
Baconburger
€ 4,25
Cheese-bacon burger
€ 4,75
Boerenburger
€ 4,75
met paprika, champignons, spek en ui
Újese burger
€ 4,75
met champignons, ui en gebakken ei
Central Park burger
€ 5,50
met bacon, cheddar, ui en gebakken ei

kip burgers
Kipburger, krokante burger
met remouladesaus
Calfornia Kipfilet Burger
gegrilde kipfilet, bacon, garlicsaus

€ 4,25
€ 8,00

Burger combi met frites,
meerprijs

€ 2,00

biersuggesties
kijk voor het (speciaal)bier in de koelkast

frites van het
huis
frites met een huisgemaakte topping
Griekse frites
€ 7,50
met tzaziki, gyros, chili, rode ui
Hete kip frites
€ 7,50
met gekruide kipfilet in piri piri saus en lente ui

frites
Frites
Frites met
Frites Vlaamse mayonaise
Frites piccalilly
Frites speciaal
Frites melle met ui
Frites satésaus
Frites samuraïsaus
Frites stoofvlees

€ 1,60
€ 1,95
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 3,50

grote frites + € 0,90 | supertje frikandel + € 1,60

snacks
Frikandel
Frikandel speciaal
Vleeskroket
Kalfskroket / Brabantse kroket
(100% rundvlees)
Satékroket / goulashkroket
(100% rundvlees)

€ 1,60
€ 2,10
€ 1,60
€ 2,00
€ 2,00

Boeren frites
€ 5,95
met paprika, champignons, ui en spekjes
Pulled Chicken frites
€ 8,50
met satésaus, pulled chicken, seroendeng,
sesam, sambal en lente ui

Bitterballen 6 stuks
Bamiblok pittig / bamirol / nasischijf
Braadworst
Gehaktbal uit de jus
(huisgemaakt sinds 1974)
Gehaktbal speciaal (berehap)
Gehaktstaaf / kipkorn
Kaassoufflé
Kipnuggets 6 stuks
Loempia kip-ham
Mexicano
Sitostick / smulrol
Viandel
Rundvleesslaatje
Rundvleesslaatje groot

kinderbox

€ 2,10
€ 1,85
€ 2,20
€ 2,60
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,85
€ 2,75
€ 4,50
€ 2,30
€ 2,50
€ 2,10
€ 2,50
€ 3,75

€ 5,50
keuze uit frikandel, kroket of kipnuggets,
frites met capri sun en een leuke verrassing

diner
voorgerechten
Soep
€ 4,50
steeds wisselende (seizoens) soepen met brood
Medium Vissersalade
€ 7,00
met gerookte zalm, tonijn en krab
Medium Carpaccio salade
€ 6,00
Brood plenkske met dippers
€ 4,75

hoofdgerechten
Inclusief verse salade en keuze uit rijst,
frites, gekookte krieltjes of gebakken
aardappelschijven (+ € 0,25)
Wiener schnitzel
Boeren schnitzel
paprika, ui, champignons, spekjes
Schnitzel Champignonroomsaus
Gegrilde Halve Haan
van de Újese poelier
Gyros met tzaziki
Saté van de Varkenshaas
Hete Kip piripiri
Újese Biefstukreepjes

Spare Ribs gewoon gruwelijk lekker
€ 15,50
Chicken Wings
honey & thyme wings
€ 11,25
Gevulde paprika
€ 11,00
met gesmolten kaas (vegetarisch)
Oosterse roerbak knoflookgarnalen
€ 12,50
met rijst en salade
Bami Goreng
€ 9,95
met stokje saté, achterham, gebakken ei, atjar
Nasi Goreng
€ 9,95
met stokje saté, achterham, gebakken ei, atjar

nagerechten
€ 10,25
€ 11,25
€ 11,25
€ 11,00
€ 11,25
€ 11,25
€ 11,25
€ 12,50

Koffie Musetti, Espresso
€ 1,90
Cappuccino
€ 2,25
Latte Macchiato
€ 2,50
Irish Coffee met whiskey en slagroom
€ 6,50
French Coffee
met grand manier en slagroom
€ 6,50
American Cookie Parfait met slagroom € 5,95
Ben & Jerry’s
€ 3,25
caramel chewchew of strawberry cheesecake

