KIES JE BAL
Classic pork --> check ons menu voor de smaken van de dag
ovengebakken varkensgehaktbal met vlees van onze boerderij
Seasonal pork --> check ons menu (+2€)
ovengebakken varkensgehaktbal met vlees van onze boerderij
Pure chicken ---> check ons menu voor de smaken van de dag
ovengebakken kippenbal van puur Belgische kip.
Delicious veggie --> check ons menu voor de smaken van de dag
ovengebakken gevulde arancini (op basis van risotto rijst)

Can’t choose?
go Ball the way sharing menu (voor 2 personen)
een assortiment van onze ballen op houten plank geserveerd,
ideaal om te delen. Met stoemp & salade.

LEKKER
BELGISCH

FOLLOW US: @BALLSNGLORY.MECHELEN

KIES JE SIDE
Original “stoemp”
puree van aardappel, wortel & seizoensgroenten, vers gestoempt
geserveerd met onze 2 siginatuursaus: gravy & green curry
Tasty salad --> salade van het seizoen: zie menu
Cold pasta --> pastasalade van het seizoen: zie menu

Extra side?
- verse appelmoes (€5)
- zuurdesembrood & boter (€3,5)

Belgian ballekes
€13,5
onze versie van de
oerdelijke Belgische
dagschotel.
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KIES JE DRANKJE

LIMONADES

BELGISCHE BIEREN

Limonade citrus

€4

Vedett

€3,5

Limonade citroen-gember

€4

Vedett IPA

€3,5

Huisgemaakte ice-tea classic €4

Vedett white

€3,5

Appel rabarbersap suikervrij

Duvel

€4

Gouden carolus

€4

Bolleke van het vat

€4

€4

WATER
kraanwater

FREE

Duvel 666 van het vat €4

Spa blauw 50 cl

€4,5

Tap van de dag

Spa rood 50 cl

€4,5

WIJN

Spa citroen 25 cl

€2,5

€4

Wit

€4 / €20

Rood

€4 / €20

Rosé

€4 / €20

Cava

€6 / €23

GENIETWIJN

ism.

unwined

Wit

€5 / €22

Rood

€5 / €22

BITES OM TE DELEN
Rillette (varken) van onze boerderij (seizoen)
met B&G-pickles & zuurdesembrood

€8

“Bitterballekes”
ovengebakken, met B&G-mosterd (4 pcs)

€8

Belgische kaas-”ballekes”
ovengebakken, met B&G-mosterd (6 pcs)

€8

Hummus van de dag
met zuurdesembrood & boter

€6

COCKTAILS
Gin tonic
B&G-gin & fever-tree tonic

€9

Moscow Mule (seizoen)
vodka & fever-tree gember-bier

€9

Aperol Spritz
Aperol & cava

€9

Happy lemonade
Let’s make you happy

€9
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ZOET
ROOMIJS
Aardbeien frisco

€5,50

YUMMY DESSERTS
Zuute chocomousse-ball (seizoen)

€9

Huisgebakken brownie of vanillepudding met speculoos
Dessert van de dag

€6/ €5

ask for it ;)

WARME DRANKEN
Thee verse munt,
groene, Earl grey, citroen, rooibos

€4

Koffie americano
latte, cappuccino, verkeerd
Espresso 					
Chocolade-bom
decadente chocolademelk

FOLLOW US: @BALLSNGLORY.MECHELEN

€3
€ 2,5
€4

MENU
€15

€1850

ball + side

ball + side + drink

€22

pp

ball the way
balls + stoemp + salads
min. 2 personen (= €44 voor 3 balls, 2 stoemp & 2 salads)
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