
DE TOETER
WHISK(E)Y-  & SPECIAALBIERCAFÉ

LUNCH  
TOSTI KAAS   V     

TOSTI HAM & KAAS    

BOERENTOSTI VAN BIERBROOD   
brood van bostel uit eigen brouwerij, 
met ham, kaas, tomaat en ui

VOOR BIJ DE KOFFIE 
HUISGEMAAKTE BROWNIE   V  

BURGERDONDERDAG! 
Elke donderdag bij De Toeter: een biologische 
burger van Gronings weiderund met huisgemaakte 
biersaus en een frisse salade voor slechts 7,50!

VOOR DE KINDEREN 
KINDERMENU     
friet met kipnuggets of frikandelletjes

KINDERIJSJE   V  
vanille-ijsje met chocolade- of aardbeiensaus

 

3,5

4

5
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7,5

4,1

EETKAART

 
NOOTJES   V   

OLIJVEN MET KNOFLOOK     V

TOAST VAN BIERBROOD   V  
brood van bostel uit eigen brouwerij, 
met aioli, kruidenboter of tapenade

NACHO’S UIT DE OVEN   V  
met kaas, crème fraîche en salsa (klein of groot)

NACHO’S   V  
met salsa of guacamole

QUESADILLA   V   
dubbele tortilla met gesmolten kaas, 
roomkaas en salsa

KAAS- EN WORSTPLANKJE  
met oude kaas, cervelaat en droge worst

SHARING IS CARING 
PUNTZAK FRIET   V   
met Brandermayonaise

BIOLOGISCHE GRONINGSE    
DROGE WORST (half of heel)

BITTERBALLEN (6 stuks)    

BITTERBALLEN VEGA (6 stuks)  V   

VLAMMETJES (6 stuks)    

KAASLOEMPIAATJES (6 stuks) V   

CHILI CHEESEBITES (6 stuks)   V   

POLENTA-STICKS (8 stuks)   V   

GEMENGD BITTERGARNITUUR 
(20 stuks)   
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LEKKER VOORAF 
TOAST VAN BIERBROOD   V  
brood van bostel uit eigen brouwerij, 
met aioli, kruidenboter of tapenade

VERSE TOMATEN-BASILICUMSOEP  V 

HOOFDGERECHTEN 
HUISGEMAAKTE HAMBURGER 
MET ROCKIN’ LUDINA-BIERSAUS    
biologische burger van Gronings weiderund 
met een huisgemaakte biersaus op basis van 
eigen bier, geserveerd met salade, friet en 
Brandermayonaise

VEGABURGER MET 
ROCKIN’ LUDINA-BIERSAUS   V   
met een huisgemaakte biersaus op basis 
van bier uit onze brouwerij Rockin’ Ludina, 
geserveerd met salade, friet en 
Brandermayonaise

VARKENSHAASSATÉ      
biologische saté, geserveerd met atjar, 
gefrituurde uitjes, kroepoek en huisgemaakte 
friet met Brandermayonaise

RIJKGEVULDE STOOFSCHOTEL   
van rundvlees, groenten en huisgebrouwen bier, 
met salade, huisgemaakte friet of bierbrood

FISH & CHIPS  
Gefrituurde kabeljauw met ravigottesaus, 
geserveerd met friet en Brandermayonaise

NAANPIZZA  V  
vegetarische pizza belegd met verse 
groenten, pesto, rucola en kaas

LAMSCURRY MET RIJST  
met verse groenten, 
eventueel met naanbrood (+ €1)

VEGAN CURRY MET RIJST    V  
met verse groenten, 
eventueel met naanbrood (+ €1)
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TIP

MAANDMENU
Het actuele maandmenu vindt u terug 
op onze krijtborden en op de voorzijde 
van de Toeterkrant

VEGETARIËR?
Geen probleem! Alle gerechten met dit 
icoon zijn vegetarisch en kunnen soms 
ook veganistisch worden bereid. Vraag 
een medewerker om meer informatie.

ALLERGIEËN?
Heeft u allergieën? Meld het ons! 
Onze keuken denkt graag met u mee. 
Wanneer een gerecht een van de 
onderstaande allergenen bevat, staat 
dat ernaast vermeld via de icoontjes. 

V

wifi toetergast
wachtwoord cafedetoeter

www.cafedetoeter.nl
 info@cafedetoeter.nl
 /cafedetoeter
 /cafedetoeter
 /cafedetoeter

DESSERT 
ROCKIN’ LUDINA-IJS  V   
roomijs op bierbasis met een heerlijke 
huisgemaakte whiskybrownie

DAME BLANCHE   V  

GRUNNEGER KOFFIE  V   
met huisgemaakte likeur van gedestilleerd 
Rockin’ Ludina-bier en een bonbon 

D
6,7

6,7

6,2

(alleen op zaterdagen en bij mooi terrasweer)

SHARING IS CARING



LUNCH  
GRILLED CHEESE SANDWICH V    

GRILLED HAM/CHEESE SANDWICH

BEER BREAD SANDWICH   
bread made of brewer’s grain from our own 
brewery with ham, cheese, tomato and onion

SWEET 
HOME-MADE BROWNIE   V 

BURGER THURSDAY! 
Every Thursday at De Toeter, a biological 
hamburger of Groninger cattle with a homemade 
beer sauce based on beer from our Rockin’ 
Ludina brewery, served with a salad for only 7,50!

FOR KIDS 
KIDS MENU     
fries with chicken nuggets or meat rolls (frikandel)

KIDS ICE CREAM   V 
vanilla ice with chocolate or strawberry sauce
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SMALL BOWL OF NUTS   V  

OLIVES WITH GARLIC     V

TOASTED BEER BREAD   V 
bread made of brewers’ grain from our own 
brewery, with aioli, garlic butter or tapenade

NACHOS FROM THE OVEN V

with cheese, sour cream and salsa (small/big)

NACHOS   V 
with salsa sauce or guacamole

QUESADILLA   V  
double tortilla with molten cheese, 
cream cheese and salsa sauce

CHEESE AND SAUSAGE PLATE 
with mature cheese, salami and dry sausage

SHARING IS CARING 
FRENCH FRIES   V  
with artisanal mayonaise

BIOLOGICAL GRONINGER    
DRY SAUSAGE (half or whole)

BITTERBALLEN (6 pcs)    

VEGGIE BITTERBALLEN (6 pcs)  V

SPICY SPRING ROLLS (6 pcs)    

CHEESE SPRING ROLLS (6 pcs) V  

CHILI CHEESE BITES (6 pcs)   V   

POLENTA STICKS  (6 pcs)   V   

LARGE FRIED SNACKS PLATE 
(20 pcs)   
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(only on Saturdays and with good weather)

SHARING IS CARING

STARTERS 
TOASTED BEER BREAD   V 
bread made of brewers’ grain from our own 
brewery, with aioli, garlic butter or tapenade

FRESH TOMATO & BASIL SOUP  V 

MAIN PLATES 
HOMEMADE HAMBURGER WITH 
ROCKIN’ LUDINA BEER SAUCE  
biological hamburger of Groninger cattle with 
a homemade beer sauce based on beer from 
our Rockin’ Ludina brewery, served with a salad, 
fries and Brander mayonaise

VEGETARIAN BURGER WITH 
ROCKIN’ LUDINA BEER SAUCE   V   
 with a homemade beer sauce based on 
homemade beer, served with a salad, 
fries and mayonaise

PORK TENDERLOIN SATAY      
biological satay, served with acar, fried 
onions, prawn crackers (krupuk) and 
homemade fries with Brander mayonaise

RICH BEEF STEW   
with vegetables and homemade beer from our 
Rockin’ Ludina brewery, served with a salad, 
artisanal fries or beer bread

FISH & CHIPS  
Fried codfish with tartar sauce, served with fries 
and Brander mayonaise

NAAN PIZZA   V 
vegetarian pizza with fresh vegetables, 
pesto, rocket and cheese

LAMB CURRY WITH RICE  
with fresh vegetables, 
naan bread optional (+ €1)

VEGAN CURRY WITH RICE   V  
with fresh vegetables, 
naan bread optional (+ €1)
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TIP

MONTHLY MENU
The current monthly menu can be 
found on the chalkboards and on the 
front of our regular Toeterkrant menu.

VEGETARIAN?
Not a problem! Every dish with this 
icon is vegetarian and can sometimes 
be altered into vegan dishes. Ask our 
staff for further information.

ALLERGIES?
Any allergies? Please mention it 
in advance, so our kitchen staff 
can ensure your dish is safe for 
consumption. When a dish contains 
gluten, milk or nuts, the icons below 
are displayed alongside them. 

V

wifi toetergast
password cafedetoeter

www.cafedetoeter.nl
 info@cafedetoeter.nl
 /cafedetoeter
 /cafedetoeter
 /cafedetoeter

DESSERTS 
LUDINA ICE CREAM  V  
beer-based ice cream with a delicious 
homemade whisky brownie

DAME BLANCHE   V 

GRUNNEGER COFFEE  V  
with homemade liqueur of distilled Rockin’ 
Ludina beer and a chocolate bonbon 

D
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6,2 DE TOETER
WHISK(E)Y & CRAFT BEER PUB

FOOD MENU


