
Puntzak friet • 3,50

geserveerd met Brander mayonaise
Truffelfrietjes • 6,50

met parmezaanse kaas
Huisgemarineerd stokbrood • 6 
geserveerd met knoflooksaus
Luxe bittergarnituur • 8
12x | mayonaise | chilisaus
Bourgondische bitterballen • 8 
8x | mosterd | mayonaise
Uienringen • 7,50 
gefrituurde uieringen | cheddar | crème fraîche
Torpedo garnalen • 8,50 
8x | gefrituurde garnalen | chillisaus 
Krokante kiphaasjes • 8 
8x | krokante kiphaasjes | teriyakisaus
Chips & Dips • 8 
ambachtelijke chips | truffelmayonaise | aioli
Pelle’s Nacho’s  • 9,50 
rundergehakt | tomatensalsa | 
geraspte kaas | cheddar | crème fraîche
Loaded Nacho’s Pulled Pork • 11,50 
pulled pork | pulled pork saus | cheddar |
geraspte kaas | crème fraîche
Boer’n plank • 12,50

jonge kaas | leverworst | grillworst | 
Twentse harde worst | Amsterdamse ui |
mosterd
Pelle’s plank • 19,50

een fijne mix van al het lekkers 
van onze borrelkaart 

Lekkers bij de borrel

Pelle’s Borrelhapjes
#waaromnietvandaag?

Tafelproeverijen
Proef & Beleef

BOurgondische highbeer

Brouwerij v.d. maand proeverij

Proeverij is voor twee personen • 37,95 p.p.
Op reservering
· 1x bier van de tap
· 4x bieren op fles to share
· Amsterdamse borrelplank
· Vleesplank
· Afsluiten met bonbons uit ons chocoladelokaal

Chocolade- & whisky proeverij
Proeverij is voor twee personen • 32,50 p.p.
· 4 whiskey’s van onze kaart:
 · Gouden Carolus Single Malt
 · Wild Weasel Single Malt
 · Frysk Hynder Single Malt Whisky
 · Torpedoed Tulip Dutch Single Rye Whisky
· Met bijpassende bonbons uit ons chocoladelokaal

Proeverij is voor twee personen • wisselende prijs
· 1x ABT bier van de tap
· 3x ABT bieren op fles to share
· Portie bitterballen

Alliantie van bier
   tapperijen

De alliantie van biertapperijen is 
een vereniging van gespecialiseerde cafe’s op het 
gebied van speciaalbier. Pelle’s is hier ook één van!   
  
Iedere maand zetten we weer een nieuwe/
onbekende/bijzondere brouwerij in het zonnetje.   
  
Met zowel fles/blik bier als een bier van de tap.   

         Dit gerecht is glutenvrij of kan op verzoek glutenvrij worden bereid

         Dit gerecht is vegetarisch of kan op verzoek vegetarisch worden bereid

         Dit gerecht bevat sporen van noten en/of pinda’s

         Dit gerecht is te bestellen tot 22.30 uur

koffie

Koffiekaart
& iets lekkers erbij...

Affogato • 4,20

vanille-ijs overgoten met espresso
White chocolate mocha • 4,80

latte macchiato | witte choco | slagroom 
Crème brûlée latte • 4,80

latte macchiato | crème brûlée | slagroom
French koffie • 7,50

koffie | Grand Marnier of Cointreau likeur | slagroom
Italiaanse koffie • 7,50

koffie | Amaretto | slagroom
Spaanse koffie • 7,50

koffie | Tia Maria of Likeur 43 | slagroom
Irish Coffee • 8,50

koffie | whiskey | slagroom

koffie specials

Siropen divers • 1,00

vanille | karamel | hazelnoot | 

witte choco | kaneel

Slagroom • 0,80

Honing • 0,30

Koffie • 2,80

Cappuccino • 3,00 

Espresso • 2,80

Latte macchiato • 3,50

Koffie verkeerd • 3,00

Decafé koffie • 3,00

Dubbele espresso • 3,80 

Espresso macchiato • 2,90 

Thee • 2,90

Verse munt thee • 3,60

Verse gember thee • 3,70

Klassieke warme chocolademelk • 3,00

Hot Chocolate Bombe • 4,50

uit ons chocoladelokaal
Appelgebak • 3,50

Cheesecake Of The Day • 4 

Pecan toffee merengue • 4
Hot brownie • 4,25 
Deurnings Noabertje • 3
vraag naar onze verschillende smaken 
Bonbons bij de koffie • 1,80 

twee verschillende bonbons 
Chocolade momentje • 2 p.s. 

hazelnoot | crackine | amaretto | 
zoute caramel | pinda caramel
Chocoladeplankje • 8,50 

ontdek al het lekkers uit ons Chocoladelokaal

Slagroom erbij? • 0,80

Grüner Veltliner - Oostenrijk
Wijnhuis: Winzer Krems, Krems
Deze wijn heeft een strogele kleur, aroma’s 
van bloemen en de smaak perzik van lichte 
peper, droog en heel lichtvoetig. 
Pinot Grigio - Italië
Wijnhuis: Sartori di Verona, Veneto
Deze wijn heeft een zuivere geur van de 
druif met een mooie evenwicht tussen de 
fruitexpressie en frisheid. 
Chardonnay - Zuid-Afrika
Wijnhuis: Alvi’s Drift, Worcester 
De smaak is vol en romig met subtiele tonen 
van geroosterde noten die mooi in balans 
zijn met het fruit.
Verdejo - Spanje
Wijnhuis: Condesa de Leganza, La Mancha 
Complex van geur, stuivend en fris, met 
tonen van tropisch fruit zoals ananas, citrus, 
een vleugje venkel en pas gemaaid gras. 
Müller Thurgau (zoet) - Duitsland
Wijnhuis: J. Förster, Kabinett, Rheinhessen
Een zachte wijn met rijpe fruittonen en een 
aangenaam zoete smaak.

5,00  /  27,50

4,90  /  26,50

4,70  /  25,50  

4,70  /  25,50  

4,00  /  22,00  

Malbec - Argentinië 
Wijnhuis: Phebus, Mendoza 
De robijnrode wijn heeft een paarse 
weerschijn. De smaak is vol en explosief 
waarbij kruidigheid en donker fruit zeer 
herkenbaar zijn.
Cabernet Sauvignon & Merlot - Zuid-Afrika 
Wijnhuis: Buitenzorg, Western Cape
Een zachte, medium bodied, rode blend van 
cabernet sauvignon en merlot met rijp 
bos-fruit, mocca, en kersen. Een wijn met 
een zachte afdronk.
Camenere - Syrah - Chili
Wijnhuis: Ventisquero
Evenwichtig van smaak met zachte tannine. 
Het rode fruit en de vanilletoon komen 
terug in de afdronk.

4,90  /  26,50

4,80  /  26,00

5,00  /  27,50

Smaakvolle wijnen
Wijnkaart

4,60  /  25,00

4,90  /  26,50

Pinot Grigio - Italië
Wijnhuis: Sartori di Verona, Veneto
Hij heeft een aantrekkelijk aroma van 
bloemen, citrus en rood fruit. Fris, sappig 
en lekker fruitig van smaak.
Syrah - Cinsault - Grenache - Frankrijk
Wijnhuis: Fabre en Provence, Provence
De geur is heerlijk fruitig, met fris rood 
fruit. Heerlijk lichtvoetig en verfrissend van 
smaak.

rood

rosé

wit


