Menu

Het nuttigen van eigen consumptie is hier niet toegestaan,
want zonder uw consumpties kunnen wij niet bestaan!

Koffietijd
Gevulde koek €2,25
Vers afgebakken

Mufﬁn €2,45
Appelgebak €2,85
Vers afgebakken

Gezellig Borrelen

Saucijzenbroodje €2,45

Brood met smeer €4,95

Vers afgebakken

Met Aioli, tomaten tapenade, olijfolie en zeezout

Kaasbroodje €2,45

Mini Loempia’s €4,50

Vers afgebakken

8 stuks, met chilisaus

Bitterballen € 4,95
Slagroom €0,50

8 stuks, met mosterd

Bittergarnituur € 5,50
8 stuks, met chilisaus en mayonaise

Snacken (de hele dag)
Friet €2,00
Sauzen €0,50, oorlog/ speciaal € 0,75
Kroket €1,95
Frikandel/ Kipcorn €1,85
Kaassoufﬂé €1,95
Kipnuggets (6st) €2,50
Portie kibbeling €4,75
Los broodje wit of bruin €0,95
Poffertjes €3,95
Broodje wit of bruin €2, 25
Met hagelslag, pindakaas, Nutella, jam, ham of kaas

Tosti Kaas €2,75
Tosti Ham/Kaas €2,95
Glutenvrij poffertjes €3,85
Glutenvrije pannenkoek € 3,85
Glutenvrije friet €2,75
Glutenvrije kroket/frikandel €2,35

Pretmenu

Friet + snack
(ook Kibbeling) of
pannenkoek of
poffertjes

+

Slush puppy

+

€5,95

Pannenkoek
Naturel €3,95
Kaas €4,95
Nutella €4,95
Jam €4,95
Smarties €4,95
Versier je eigen
pannenkoek €5,50

(glutenvrije producten uit de frituur een half uur van te voren bestellen)

Lunchkaart (Tot 16.00 uur)
Seizoenssoep €4,50
Met broodje, huisgemaakt!

Ciabatta Carpaccio €6,95
Met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, rode ui, zongedroogde tomaat en rucola

Clubsandwich €6,45
Gerookte kipﬁlet, bacon, sla, tomaat, komkommer, ei en pesto

Panini Caprese €4,95
Tomaat, mozzarella, pesto

Stokbroodje Gezond €5,50
Ham, kaas, tomaat, komkommer en ei

Uitsmijter €5,95
Ham en/of kaas
Allebroodjesookalsspeltbroodofglutenvrijteverkrijgenm.u.v.dePanini,meerprijs€0,75

Avondeten (vanaf 16.00)
Voorafjes
Brood met smeer €4,95
Met aioli, tomatentapenade, olijfolie en zeezout

Seizoenssoep € 4,50
Met broodje, huisgemaakt

Carpaccio € 6,95
Met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, rode ui,
zongedroogde tomaat en rucola

Plates
Geserveerd met friet, salade en mayonaise
Kipsaté €8,75
Met atjar, kroepoek, pindasaus en gebakken uitjes

Varkensschnitzel € 8,75

Toetje?
Dame Blanche €4,50
Vanille ijs, slagroom,
chocolade saus

Pepersaus of champignonsaus

Scholﬁlet €8,75
Vegetarische Loempia € 8,75
Met chilisaus

Prettig bakkie €4,50
Kofﬁe/ thee met diverse
lekkernijen
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Thee €2,00
Verse muntthee €3,00
Gewone Kofﬁe €2,00
Cappuccino €2,30
Espresso €2,00
Verkeerde kofﬁe €2,45
Latte Macchiato €2,75
Warme choco €2,35
Kofﬁesiroop €0,85
Karamel en Hazelnoot

€3,50
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Heerlijk frisse dranken
Frisdranken €2,25
Wicky €1,55
Glaasje limo €0,95
Twist & Drink €1,95
Schulp sappen €2,75
Chaudfontaine 1l €3,50
Kan limonade €3,50
Radler 0.0% €2,75

Alcoholische dranken 18+
Bier €2,75
Wijn €3,55
Wit droog, wit zoet, rood, rosé

Onze producten kunnen allergenen bevatten,
voor meer informatie vraag één van onze medewerkers.

