MENUKAART BALLETJE & ZO

Balletje & zo
Soms kunnen geuren en smaken je in
één keer terug in de tijd brengen. Je
ruikt iets, je proeft iets en dan… kom je
ineens weer thuis, uit school of werk.
Dan ruik je buiten al wat er vanavond
op tafel staat. Of is het gewoon weer
zondag en eet je bij opa en oma.
En kookte je moeder of oma nou wel
of niet lekker, meestal is nostalgie iets
wat ons blij maakt. Als we het hebben
over “nostalgische” gerechten dan
denken wij aan een Gehaktbal!
De geschiedenis van de gehaktbal
gaat terug tot de 17e eeuw, toen de
voorloper van onze bal nog ‘frickedil’
heette en als platte schijf van kalfsvlees en kalfsvet slechts bij de gegoede
burgerij op tafel verscheen. In de
19e-eeuwse kookboeken lezen we dat
inmiddels ook ei en in melk geweekt
brood wordt toegevoegd. Ook kregen
de ballen toen hun vorm zoals we ze
nu kennen: rond. Door gebruik van
toegankelijkere vleessoorten is sinds
de 20e eeuw elke generatie groot geworden met de gehaktbal.
Wij van Balletje & Zo willen graag de
traditie van de gehaktbal voortzetten
en zijn dan ook erg benieuwd wat u
van “onze gehaktballen” vindt?

.1.
Kies je balletje

.2.
Kies je saus

.3.
kies je garintuur

Maak je keuze uit:

Pomodori
Een heerlijke saus van
Pommodori tomaten en
verse basilicum

Boerenkoolstamppot
Klassieker met Amsterdams zuur

Vlees (rund/varken)

Kip (scharrel)
Vegetarisch

Champignon
Goed gevuld met verse
Hollandse champignons
en peterselie
Jus
Oud hollandsche vleesjus

Menu

Extra
balletje
€3,50
c=0
m=0
y=0
k=80

Oosters
Lekkere pikante pindasaus

€12,50

c=50
m=100
y=35
k=30

inclusief soep &
toetje €19,95

Rode bietenstamppot
Met knapperig gebakken spekjes
Paksoi stamppot
Paksoi met perzik, zo lekker!

Friet & Salade
Verse friet met frisse salade

Chef’s Special

Wekelijks wisselende
specialiteit van de chef

Rosendaalseweg 485
Hét adres voor ouderwets lekkere
gehaktballen en stamppot

