
- Prijswijzigingen voorbehouden -per tafel- Wij hanteren 1 rekening

V*

V

6Groentesoep
Lekker veel balletjesgroente en

6.50Goulashsoep
Goed gevulde Hongaarse soep

Soep van het Moment
Vraag ons naar van het momentde keuze

5.50Broodmandje met dips
Breekbrood met kruidenboter en

tapenade

V*

V*

V*

V*

V* Vegetarisch te bestellen
VegetarischV Heeft u een allergie?

Vraag naar onze allergenenkaart

V*

V*

4.50Kleintje Groentesoep
enLekker veel balletjes groente

4.25Knakworst / Frikandel
Zachte witte bol

een
knakworst of frikandel

en gezonde bite
met een

7.25Kids Box
Verrassingsbox met frites, mayonaise, appelmoes,
snack en een

(frikandel, kroket, knakworst, kipfingers of 3 bitterballen)
naar verrassingkeuze, gezonde bite

4.25Poffertjes
Met poedersuiker

V

2Champignonsaus
2Zigeunersaus

2Gebakken ui
en/of champignons

2Pepersaus
2Stoganoffsaus

0.60Mayonaise

15.50Saté
Malse varkenshaas met huisgemaakte satésaus,

cassave gefrituurde uitjeskroepoek en

17.50Shoarma Speciaal
Pita en

paprika
broodje, knoflooksaus, gebakken ui, champignons

19.50Kogel Biefstuk
Malse kogelbiefstuk

15.50Shaslick
Malse varkenshaas met champignons

en paprika
ui,

15.50Fish & Chips
Verse kibbeling met huisgemaakte

remouladesaus

15.50Lekkerbek
Heekfilet met huisgemaakte

remouladesaus

V*

V*

16.25Chef’s Burger
180 gram Black broodje
met tomaat, rode ui,

cheddar kaas, uienringen en 2

Angus Burger op een ovenvers
burgerspread, sla, augurk, bacon,

burgersauzen

15.75Texas Burger
180 gram Black broodje

met bacon, rode ui,
cheddar kaas, en creamy

Angus Burger op een ovenvers
burgerspread, sla, tomaat,

baconsaus

14.25Chicken Burger
Kipburger op een broodje met burgerspread,

sla, augurk, rode ui en jamballasaus.
ovenvers

14.25Spicy Chicken Burger
Kipburger op een met
sla, augurk, en

broodje burgerspread,
pepers, rode ui samuraisaus.jalapeño

ovenvers

10.50Limburg
Frites met gehaktbal, joppie sauzen,

augurk, balsamico, gefrituurde ui en slamix

10.50Kreta
Frites met gyros, tzatziki, feta,

komkommer, rode ui en tomaat

V* 10.50Paarlo
Frites met krokant kip,

rode ui, tomaat en slamix
jamballasaus,

V*

V 10.50Vega(s)
Frites met geraspte parmezaan, feta, balsamico,

basilicum, rode tomaat en slamixui,

10.50Orlando
Frites met hamburger, gebakken ui,

geraspte parmezaan, kaassaus en basilicum
spek,

15.50Schnitzel Naturel

17.50Schnitzel Roerdalen
Gebakken ui, champignons met kaas overbakkenen

18.50Schnitzel Gyros
Gyros, tzatziki, feta, ui en tomaatkomkommer, rode

17.50SchnitzelBoeren
Gebakken ui, champignons, paprika en spek

17.50SchnitzelNacho
Salsasaus, tortillachips met kaas overbakkenen

18.50Schnitzel Kapsalon
Shoarma, knoflooksaus, kaas, sla en komkommer

V

V*15Kip Ketjap
en rode ui

gebakken in ketjap en chilisaus
Kipfilet, champignons

15Lauwwarme Brie
Lauwwarme brie, walnoten

en honing

15Boeren
Gebakken ui, champignons, paprika

en spek

16Biefreepjes
Malse biefreepjes


