
Alle prijzen onder voorbehoud van 
wijzigingen en/of drukfouten.

Almere - Barendrecht - Bleiswijk - Capelle aan den IJssel - Delft (Beestenmarkt en Doelenplein) - Dordrecht - Houten - Oosterhout - Oud-Beijerland - Roosendaal 

Rotterdam (Schouwburgplein, De Kuip, Boompjes en Parkhaven) - Scheveningen - Schiedam - Spijkenisse - Tilburg - Vlaardingen - Zwijndrecht - De Bezorgbeer

Kroket of frikandel 

1/2 ribbetje

Kipnuggets 

Stokje kipsaté

Kaassoufflé

Groenteburger

tot 12 jaar - alle menu’s 6,25

Onze kindergerechten worden geserveerd 
met frites en appelmoes

VOOR DE KLEINE BEERTJESVOORAFJES

Tomatensoep       

Romige champignonsoep    

Uiensoep        

Stokbrood met kruidenboter    

Brood met smeersels

Pittige ribbetjes         

Hot wings         

Rundercarpaccio 

Hollandse garnalencocktail 

Meloen met ham         

Gerookte zalm op toast           

Calamares à la Romana          
 

Scampi’s 

4,20 

4,40

4,60

3,95

6,75

5,50

9,90

9,90

9,90

7,90

7,90

7,90

met chilisaus 

garnalen in knoflookolie      

met uitgebakken spekjes,
pijnboompitten en pecorinokaas

EXTRA’SEXTRA’S

Gegrilde maiskolf                 

Gebakken champignons           

Gebakken uien              

Gebakken uien 

Gebakken uien, champignons 

Gemengde salade    

Gepofte aardappel 

Warme groente     

Basmati rijst     

Frites      
klein of groot

met crème fraîche en bieslook 

 & paprika

3,00

2,00

2,00

2,00
& champignons 

2,00

3,50

2,00

2,00/3,00

2,00

3,00

SAUZEN
Stroganoff-, champignonroom-, 

peper- of pindasaus 2,-

...dáár voel jij je thuis!...dáár voel jij je thuis!

VEGETARISCHE SCHOTELS

Groenteburger                      

Vegetarische lasagna 

Gebakken camembert

10,30

11,90

12,90
met bosbessensaus

VISGERECHTEN

Gebakken mosselen

Gamba’s 

Gebakken scholfiletjes  

Gebakken sliptongetjes

Zalmfilet 

Mixed Fish schotel

 

11,30

19,90

12,50

16,50

15,30

15,50

met paprika, ui, champignons
en chilisaus

3 soorten gebakken vis
met ravigottesaus

VLEESGERECHTEN 

 
Varkenshaas BB (dubbel)

Varkenshaas (enkel)

Kipfilet

Kogelbiefstuk

Schnitzel

Kipschnitzel

Tournedos

Entrecôte

Ribeye steak

T-Bone

Berebout

Beresteak

18,95

14,95

9,90

15,75

12,95

12,95

23,50

18,75

gegrilde beenham

12,95

15,90

22,50

18,90

supergrote varkenssteak

Onze gerechten worden geserveerd met 
                  Franse frites, Berenfrites, rijst, 

een gepofte aardappel of stokbrood, 
rundvleessalade en verse groente

BERESPECIALITEITEN VAN DE GRILL

Deze gerechten worden geserveerd 
zonder warme groente

Spare ribs  

 

Saté BB

 

Mixed ribs   

 

Kipkluiven 

Bereburger XL

Berespies 

Mixed grill 

Pittige kip  

Lamskoteletten

4 halve ribben - 
4 verschillende smaken

3 grote stukken kip

varkenshaas, kipfilet,  
paprika, ui en spek

varkenshaas, kipfilet, 
entrecôte, worstje, & halve rib

onze beroemde saté;
keuze uit varkenshaas 
of kip met pindasaus

3 halve ribben
4 halve ribben
5 halve ribben   

met een strike naar
keuze: honing, ketjap, 
kruidenboter, piri piri 
of bere-pittig

18,50

14,95

9,95

15,75

21,50

13,50

15,25

*

stukjes kip in een pikante saus

*

*

*

De Beren eetcafés

Bij de Beren eetcafés geniet je al bijna 30 jaar van heerlijke vlees- en 
visgerechten die vakkundig bereid worden op de grill. Wat ooit be-
gonnen is met een eetcafé in Rotterdam is uitgegroeid tot een grote 
keten van eetcafés waar iedereen zich écht thuis voelt. Deze groei 
is niet alleen te danken aan het gezellige en informele karakter van 
onze vestigingen, maar ook aan de kwaliteit en versheid van onze 
producten waar wij iedere dag mee werken. 

Omdat onze beroemde spare ribs naar eigen Berenrecept worden ge-
marineerd, vind je de unieke smaak van onze ribben nergens anders. 
Onze malse Hollandse kipfilet, voortreffelijk varkensvlees en rund-
vlees van Zuid-Amerikaanse runderen zorgen voor de topkwaliteit 
die kenmerkend is voor de keuken van de Beren eetcafés. Niet alleen 
gebruiken wij producten van de hoogste kwaliteit, maar worden onze 
sauzen en marinades ook bereid volgens authentiek Berenrecept. Zo 
wordt onze befaamde pindasaus elke dag volgens een geheim recept 
vers bereid en geleverd aan onze eetcafés. 

Onze kwaliteit is ook terug te zien in de hoge service die wij bieden. 
Samen met onze medewerkers doen we er alles aan om onze gasten 
een onvergetelijke beleving te bezorgen. Hiervoor volgen de Beren 
medewerkers intern diverse trainingen en speciale opleidingen. Wij 
willen niet alleen zorgen voor een goede service en een snelle be-
diening; ons doel is om de allerbeste service te bieden en elke gast 
compleet in de watten te leggen. Pas als je een geweldige avond hebt 
gehad en dit met meer mensen wilt delen is onze missie geslaagd!

Inmiddels zijn er 20 Beren eetcafés verspreid door Zuid-Holland, 
Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht. Daarnaast is er ook een heuse 
Beren Boot waarbij men kan genieten van de gerechten tijdens een 
prachtige rondvaart door de havens van Rotterdam. En, niet te ver-
geten, de Bezorgbeer die alle berelekkere gerechten thuis of op het 
werk bezorgt.
  

twitter.com/deberen

debereneetcafes.hyves.nl

facebook.com/debereneetcafes

*

*

15,75
18,50
19,95

3 stokjes
4 stokjes
5 stokjes   

12,50
14,95
16,50

SALADES

Salade met geitenkaas 

Salade met gegrilde kip 

Salade met tonijn 

Onze salades zijn te verkrijgen 
als side-salad of maaltijdsalade

keuze uit honing/mosterd of 
balsamico/bosbessen dressing;
ook vegetarisch te verkrijgen

afgeblust met ketjap

keuze uit honing/mosterd of 
balsamico/bosbessen dressing

6,50/9,90

6,50/9,90

6,50/9,90

6 stuks

375 gr.

4 stuks

met boter

5,60



z.o.z. voor onze complete menukaart

IDEAAL VOOR GROEPEN!
Geniet van ons complete keuze-
menu voor maar 19,50;
berelekker en voordelig!

Alle gerechten worden natuurlijk
geserveerd met de vertrouwde
bijgerechten (zie de andere 
zijde van deze placemat).

Ook hebben wij een keuze uit
vegetarische gerechten binnen 
het menu. Vraag één van onze 
medewerkers naar de mogelijk-
heden.

Eet smakelijk!

MAANDAG
ONBEPERKT SPARE RIBS

10,-
DINSDAG

ONBEPERKT SCHNITZEL*
11,50

keuze uit kip of varken

WOENSDAG
ONBEPERKT SLIPTONG

12,50
DONDERDAG

ONBEPERKT SPARE RIBS

13,50
*met een keuze uit de onderstaande toppings voor maar 2,-pepersaus - champignonsaus - stroganoffsaus - pindasauspiripiri - berepittig- ham en een gebakken ei
De dagmenu’s zijn niet geldig op feestdagen en tijdens speciale evenementen.Ze zijn ook niet geldig i.c.m. andere acties.

Kindermenu naar keuze 
& een vrolijke berenbeker

BB-SEPTEMBER-2012

VOORGERECHTEN

RUNDERCARPACCIO
met truffelmayonaise

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

geserveerd met limoenmayonaise2 HOLLANDSE GARNALENKROKETTEN

MOSTERD SOEP 
met stukjes brie

TONGSCHARROLLETJES
gevuld met zalm en béarnaisesaus

BAVETTE RUNDERSPIES
met Argentijnse kruiden

HERTEN BIEFSTUK
met cranberrycompote

APPELCRUMBLE
met karamelijs

CRÈME BRÛLÉE VAN WITTE CHOCOLADE
met een vleugje karamel

CHOCOLADE TRIO
mousse -  ijs - brownie

SATÉ BB
keuze uit kip of varkenshaas

MAALTIJDSALADE NAAR KEUZE


