
MENU
LUNCH

SOEP VAN DE DAG €5,00
vraag onze medewerkers

SOEPBORD FRIET  €3,75
geserveerd met mayonaise

DE PRAELBURGER  €16,50
gemaakt van rundvlees met streaky bacon, cheddar,  
op een sesambol met salade en friet

VEGETARISCHE BIETENBURGER  €15,50
geserveerd op een sesambol met rode uien chutney  
(biertip: tripel)

UITSMIJTER MET HAM EN KAAS €7,50

PANTOSTI KAAS  €5,50
tosti gebakken in kruiden boter  

BORD FRIET MEXICAN STYLE €6,00
bord friet uit de oven met tomatensalsa, cheddarkaas,  
zure room en jalapeno pepers 

LUNCHPLANKJE €8,50
de dag soep, salade en een pan tosti

HUISWIJNEN

SPECIAAL WIJN

WIT (LA MANCHA, SPANJE) GLAS €3,50
RADIO BOKA VERDEJO   FLES €15,50
fruitige, iets kruidige wijn met geuren van perzik en citrus, en 
een frisse, zachte smaak

 GLAS €3,50
ZOETE WITTE WIJN FLES €14,50 

ROSÉ (LA MANCHA, SPANJE) GLAS €3,50
RADIO BOKA MONASTRELL ROSADO FLES €15,50
expressieve aroma’s van sappig rood fruit en bloesem. 
zacht, mond vullend sap, met frisse zuren en een intens 
fruitige lengte

ROOD (LA MANCHA, SPANJE) GLAS €3,50
RADIO BOKA TEMPRANILLO       FLES €15,50
rijpe pruimen en kersen. sappig, zwoel fruit, licht kruidig en 
met zachte specerijen als vanille en kaneel

WIT (VENETO, ITALIE) GLAS €4,50
TREEBORN, PINOT GRIGIO FLES €18,50
biologische, frisse en zachte wijn met aroma’s van perzik en 
abrikoos met een bescheiden bloemigheid

ROOD (BOBAL, UTIEL, REQUENA, SPANJE) GLAS €4,50
TREEBORN, CABERNET SAUVIGNON FLES €18,50
biologische wijn, de cabernet zorgt voor de kruidigheid in 
deze wijn en de bobal voor zijn zwarte fruit, 
een waanzinnig duo

DESERT WIJN (BERGERAC, FRANKRIJK) GLAS €3,75
MONBAZILIAC FLES €14,50
biologische wijn van de muscaat druiff

PRAELPROOST &
EET SMAKELIJK

De Prael is niet zomaar een brouwerij, maar een 
brouwerij met een missie. De Prael gelooft in een
arbeidsmarkt die toegankelijk is voor iedereen. 

Dat iedereen mee moet kunnen doen. Met proeflokalen 
en brouwerijen waar mensen kunnen werken wil 

De Prael het gat in de arbeidsmarkt dichten. En gasten 
laten genieten van bijzondere bieren en lekker eten.

 LUXE BORRELPLANKEN

mix van verschillende warme en koude hapjes zowel 
vegetarisch als vegan te verkrijgen

KLEIN, 2 PERSONEN       €11,25

GROOT, 4 PERSONEN       €19,50

Zie tevens de borrelkaart voor lunch mogelijkheden! 
Lunch serveren we vanaf 12:00 tot 15:00 uur



NAGERECHTEN

KOFFIE €2,50

CAPPUCCINO €3,00

LATTE MACCHIATO  €3,00

KOFFIE VERKEERD   €3,00

ESPRESSO  €2,75

DUBBELE ESPRESSO    €3,25

THEE  €2,75

MUNT THEE   €3,00

GEMBER THEE   €3,00

WARME CHOCOLADEMELK   €2,50

WARME CHOCOLADEMELK MET SLAGROOM  €3,25

DE PRAELBURGER                           €16,50
rundvlees met streaky bacon, cheddar, op een sesambol met 
salade en friet (biertip: I.P.A of bitterblond of de mild ale)

ENTRECOTE                            €18,50
met geroosterde groente en een rode wijn jus en geserveerd 
met friet en salade (biertip: Bitterblond) 

WISSELENDE DAGSCHOTELS €12,50
zowel vlees als vegetarisch 

MAROKKAANSE KIPSCHOTEL  €16,50
met witte wijn, olijf en citroen. Geserveerd met couscous, 
brood en salade (biertip: D.I.P.A.) 

ZALMFILET  €18,00
met geroosterde groente en pestosaus en geserveerd met 
friet en salade (biertip: weizen) 

VEGETARISCHE BIETENBURGER   €15,50
geserveerd op een sesambol met pittige appelsaus  
(biertip: tripel)

VEGETARISCHE SPINAZIE LASAGNE €14,50
met chevre en bechamel 
 

050 211 53 13

DEPRAELGRONINGEN.NL

HOOFDGERECHTEN

KOFFIE

BORRELHAPJES 

7 STUKS
BITTERBAL €4,50

BIERBITTERBAL €5,50

BIETENBITTERBAL (VEGA) €5,50

SAMOSA MET YOGHURTDIP (VEGAN)   €4,50

MINI LOEMPIA (VEGAN)       €4,50

12 STUKS 
BITTERGARNITUUR       €7,50

NACHO’S            €6,50
met salsa guacamole  zure room, kaas en jalapeno peper 

BORD FRIET MEXICAN STYLE     €6,00
friet uit de oven met tomatensalsa,cheddarkaas, zure room 
en jalapeno pepers  
VERSCHILLENDE BORRELHAPJES  €10,00
kan ook een mix van vegetarische en vegan hapjes zijn

VOORGERECHTEN

SOEP VAN DE DAG €5,00
vraag onze medewerkers

MOLENSTEENBROOD €5,50
met wisselende smeersels, zoals tapenade, humus of  
kruidenboter 

NACHO’S    €6,50
met salsa, guacamole, zure room, kaas en jalapeno pepers

INDIASE UIEN PAKORA’S    €6,00
geserveerd met komkommer munt dip

DE PRAEL GRONINGEN

BOTERDIEP 75

KOFFIE MET CHOCOLA   €5,75

BIERAMISU   €6,00
frambozen trifle met chocolate chip cookies

VANILLE IJS MET AARDBEIEN     €6,50
met chocoladesaus en slagroom  

NO BAKE KARAMEL ZEEZOUT CHEESECAKE     €6,50
met een bolletje vanille ijs en slagroom

We hebben ook een heerlijke dessertwijn  
 


