MENUKAART

SNACKPLANKEN

HUNGRY

Mini 8 stuks

Tosti ham-kaas

Bitterballen, frikandelstukjes en mayonaise
4.85

Klein 16 stuks

Bitterballen, frikandelstukjes, mini loempia’s
en chickenwings met mayonaise en chilisaus
9.95

Medium 28 stuks

Bitterballen, frikandelstukjes, mini loempia’s,
chickenwings, uienringen, bami hapjes en
nasihapjes met mayonaise en chilisaus
14.95

Vega 16 stuks

Uienringen, vega bitterballen, bami hapjes en
nasihapjes met mayonaise en chilisaus
11.95

3.00

Broodje Frikandel/Kroket
2.65

Snack

		
kroket, frikandel, kaassoufflé of kipnuggets
2.25

NACHO’S

Saus

De bekende chips gebakken van maïstortilla’s
met gesmolten Gouda-Cheddar, spicy
Mexicaanse salsa, sour cream en échte
guacamole
4.95

SWEETS

BURGERS MET FRITES

Suikerwafel 		

Classic Burger

Frites
2.25

		

		
curry, mosterd, mayonaise, ketchup
0.25

2.65

Suikerwafel met slagroom
2.90

Donut original doony’s
2.40

Spirello XL
2.80

Iers rundvlees van de hoogste kwaliteit,
origineel sweet pickled relish recept uit NYC
en Sweet Baby Ray’s Brown Hickory Sauce,
sla en tomaat.
9.95

Spicy Mexican Burger

Grof gemalen Smoky Mountains hamburger voor
een authentieke bite, Ierse cheddar, rode Mexicaanse salsa en échte guacamole, sla en tomaat.
10.95

Bacon & Cheese Burger

Onze classic burger, authentieke Ierse cheddar
en sweet, cured & cooked bacon, sla en tomaat.
11.95

Crunchy Chicken Burger

100% kipfilet! Origineel Smoky Mountains
sweet pickle relish en Brown Hickory BBQ
Sauce, sla en tomaat.
11.95

Vega Burger

Burger met paprika, kidneybonen, maïs,
mozzarella en cajun kruiden met rode
Mexicaanse salsa en échte guacamole,
sla en tomaat.
10.95

BBQ
Geniet van de heerlijke BBQ mogelijkheden
bij Basement Kerkrade.
Onderstaande BBQ’s zijn inclusief onbeperkt
salades & stokbrood, reserveren is verplicht*
keuze uit:
Varkenshaas, sparerib, kipfilet, kipspies,
bbq worst, hamburger en souvlaki.

Braai drie

Keuze uit drie stukken vlees.		
16.95

Braai vier
Kipsaté met huisgemaakte
satésaus en frites

Geserveerd met atjar, gebakken uitjes
en kroepoek
14.95

Schnitzel met frites

Geserveerd met zigeunersaus
of champignon roomsaus
14.95

Keuze uit vier stukken vlees.		
19.95

Braai vyf

Keuze uit vijf stukken vlees.		
22.95

Kinder BBQ

		
bbq worst met frites of hamburger met frites
7.95
* BBQ kan alleen op reservering

BORDSPEL OF
KAARTSPEL
SPELEN?
Je kunt bij ons ook gratis gezelschapsspellen
spelen! Vraag gerust welke soorten spellen we
in huis hebben.

BREAK-IN-KIST
Speel onze break-in-kist onder het genot van
een drankje, de kist kan gewoon op tafel
gespeeld worden. Laat je brein kraken en
probeer de kist te openen om vervolgens door
middel van puzzels en raadsels tot het einde te
geraken.

BEDRIJFSUITJES
Van afdelingsuitjes tot grote bedrijfsevenementen: wij regelen het voor jullie.
Naast de activiteiten die we binnen Leisure
Dome bieden is het ook mogelijk om bij ons te
lunchen, BBQ’en of te genieten van een koffie,
thee & vlaai buffet en nog veel meer.
We maken graag kosteloos een offerte op maat,
mail naar info@lasergamekerkrade.nl voor
meer informatie.

KINDERFEESTJES
Kom je ook stoer lasergamen als je 8 jaar of
ouder wordt? Onze kinderfeestjes zijn ook
uit te breiden met de andere activiteiten in
Leisure Dome. Bekijk onze website voor de
mogelijkheden.

GLOWGOLFEN
Bezoek ook GlowGolf Kerkrade en speel
18 holes glow in the dark minigolf en waan
je in een Fantasy Forest! Van vuurspuwende
draken tot een magische eenhoorn –
geschikt voor jong en oud!
Bezoek ook onze vestiging GlowGolf
Maastricht, hier speel je 18 holes around the
world minigolf. Je start in Australië, koelt af in
Antarctica, waant je in het magische New York,
maakt de klassieke foto bij de Toren van Pisa,
wordt vriendjes met de pandaberen in Azië en
nog veel meer!

BIERKAART

Heineken Club Bottle – Alc. 5%

3.95
Een verfrissend volmout kwaliteitspils met een
licht fruitige smaak die perfect in balans is met
de frisse bitterheid van de hop.

VAN DE TAP
0,25l Brand Pilsener – Alc. 5%

2.90

0,5l Brand Pilsener – Alc. 5%		

5.50

Wordt gebrouwen met meer hop. Dat geeft
de Pilsener zijn unieke, krachtige smaak.

Erdinger – Alc. 5,3%		
Licht gekruid, levendig en harmonieus.
Na elke slok wil je meer!

3.95

Erdinger 0,0 – Alc. 0,4%		

3.00
Sportieve opfrisser: levendige dorstlesser met
isotonische eigenschappen.

VAN DE FLES

Amstel Radler – Alc. 2%		
3.95
Radler is de verfrissende mix van Amstel bier en
citroenwater.

Duvel – Alc. 8,5%			

Amstel Radler 0,0 – Alc. 0,0%

4.25
Het unieke brouwproces, dat zo’n 90 dagen
duurt, garandeert een delicate pareling en een
verfrissende doordrinkbaarheid.

3.00
De verfrissende mix van alcoholvrij Amstel bier
en citroenwater.

La Chouffe – Alc. 8%		

4.25
Een speciaal blond bier met een lichte
hopsmaak en toetsen van koriander en fruitige
accenten.

Liefmans – Alc. 3,8%		

3.75

Desperados – Alc. 5,9 %		

3.95

Blend van bier gerijpt op echte kersen en
natuurlijke vruchtensappen met een fruitige,
zoete smaak.

Het bittere van bier gecombineerd met het
zoete van tequila.

WIJNEN
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Zoette witte
Rosé
Rood
glas 3.75
fles 17.95

DRINKS
Koffie			2.45
Cappuccino		 2.75
Latte Macchiato
2.80
Thee			2.35
Warme chocomel		
2.75
met slagroom

+0.30

Pepsi Cola
2.50
Pepsi Max		 2.50
Sourcy Blauw		
2.50
Sourcy Rood 		
2.50
Sisi			2.50
7-up			2.50
Bitter Lemon		 2.65
Tonic			2.65
Lipton Ice Tea		
2.65
Lipton Ice Tea Green
2.65
Cassis			2.65
Rivella 		2.65
Appelsap
2.65
Apfelschorle		 2.65
Fristi			2.65
Chocomel
2.65
AA drink			2.50
Redbull			3.95
Slushy Jack’s 200 ml
Slushy Jack’s 341 ml
Slushy Jack’s 500 ml
500 ml refill		

2.25
2.75
3.95
1.50

Eten en drinken en een uitdagend spel spelen dat maakt Basement fun & food uniek.
Je kunt glowgolfen, lasergame, de x-cube en diverse andere spellen spelen.
Alles valt te combineren, dus voor ieder wat wils.
Basement Kerkrade, een avond om niet te vergeten.
Kijk voor meer informatie op:

Basement-kerkrade.nl

Lasergame Kerkrade
Roda JC Ring 2H
6466 NH Kerkrade
+ 31 (0)45 740 00 10
info@lasergamekerkrade.nl
lasergamekerkrade.nl

