
Stoofvlees schotel met frites en mayo €6.50
Pangschotel met frites en mayo €7,50
Hamburgerschotel met frites en mayo €8,00
Kipsaté met frites, mayo en satésaus €9,00
Nasischotel, saté, gebakken ei, kroepoek, atjar €9,75
Bamischotel met saté en gebakken ei, kroepoek,atjar €9,75
Kipreepjes met frites, mayo en keuze uit warme saus €9,75
Schnitzel met frites, mayo en keuze uit warme saus €10,50
Halve haan met frites en mayo €10,50
Spareribs met frites, mayo  €12.50
Varkenshaas met frites, mayo en keuze uit warme saus €13,00
Biefstukschotel met frites, mayo en keuze uit warme saus €13,50 

Keuze uit warme saus: 
champignon, peper, zigeuner, stroganoff, satésaus 

Mayonaise Piccalilly
Curry Mosterd 
Tomatenketchup Uien 
Joppie saus Coctailsaus
Tartaar Martinosaus
Knoflook Chillie saus
Belse mayo

Stoofvlees Stroganoffsaus
Satésaus Pepersaus
Champignonsaus Pang
Zigeunersaus

Tomatensoep 
Champignonsoep 
Erwtensoep  

Frikandel €1,50
Frikandel speciaal  €2,00
Viandel €2,00
Kipkorn €1,95
Twijfelaar €3,25
Mexicano €2,00
Kaassoufflé €1,75
Loempia €3,20
Kroket 100 gr. €1,50
Rundvlees kroket Bourgondiër €1,95
Kroket Kwekkeboom €2,05
Goulashkroket  €1,80
Satérol €1,80
Kaas-groenteschijf (vegi) €2,45
Bamischijf oriëntal €1,75
Nasischijf oriëntal €1,75

Belse saté €3,20
Kip saté €4,05
Sitostick €2,50
Visstick (vegi) €3,35
Shaslick €3,20
Gehaktbal €2,05
Gehaktbal uit de jus €2,35
Gehaktbal spec. incl. curry €2,30
Gehaktstaaf pikant €2,05
Knakworst €1,50
Kipnuggets (6 st.) €2,30
Bitterballen (6 st.) €2,10
Smulrol €2,10
Cervela €2,50
Grizly €2,45
Kippito €2,45

Hamburger uit het vet €3,30 Cheeseburger €4,05
Hamburger van de plaat €3,50 Kipburger €4,05
Hamburger spec. ei, satésaus €4,15 Hawaïburger €4,15
  Vegetarischeburger  €4,15

Snacks

Burgers                              Keuze uit hard of zacht broodje

Friet Middel Groot

Kindermenu

Friet €1,80 €2,40
Friet mayo  €2,30 €2,90
Friet speciaal  €2,90 €3,45
Friet koude saus €2,30 €2,90
Friet satésaus  €3,05 €3,65
Friet stoofvlees  €3,70 €4,55
Friet champignonsaus  €3,70 €4,55
Friet pang  €4,75 €5,70
Kapsalon (varkens   €8,50 
shoarma/kipreepjes)

Kinderfriet, mayonaise, 
tomatenketchup en een verrassing! 
Keuze uit:
Bitterballen (4x)
Kipnuggets (4x)
Frikandel
Kroket
Knakworst
 

Schotel Geserveerd met rauwkost

Pannenkoek naturel €4,25
Pannenkoek met appel €5,25

Salade Brie  € 7,95 
Salade kip / Janny  € 7,95 
Salade gerookte zalm  € 7,95 
Slaatje   € 2,95 

Salade’s  Geserveerd met stokbrood 

Pannenkoek

Sauzen  Warm in een schaaltje

Sauzen  Koud

Soepen  Incl. stokbrood
€3,50

€1,75

€0,50

Voor
maar€3,25


