
- Prijswijzigingen voorbehouden -per tafel- Wij hanteren 1 rekening

8Uitsmijter
3 eieren op bruin of wit

met ham en/of kaas
brood

10Boeren Uitsmijter
3 eieren op met ham,

kaas, gebakken ui, champignons en bacon
bruin of wit brood

10Vlodropse Omelet
Omelet op bruin met slamix, komkommer,

bacon en echte mayonaise
of wit broodje

tomatensalsa,

V*

V*

V*

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* Vegetarisch te bestellen
VegetarischV Heeft u een allergie?

Vraag naar onze allergenenkaart

V*

V*

V

V*

4.50Kleintje Groentesoep
enLekker veel balletjes groente

4.25Kids Tosti
Bruin of wit ham en/of

een gezonde bite
brood met kaas,

ketchup en

4.25/Jam Hagel
Zachte witte bol

eenen gezonde bite
hagelslagmet jam of

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

V V

V*

V*

V*

V*

V*

7Ham & Kaas Royale
Bruin of wit met slamix, rauwkost,

ham, kaas, komkommer tomaat en ei
broodje

9&Stevig Lekker
Bruin of wit

met
ham gebakken ui,

champignons, paprika, spek kaas overbakken
broodje met

8.50Brie & Walnoot
Bruin of wit slamix, brie, walnoten,

komkommer en honing
broodje met

9.50Carpaccio & brood
Bruin of wit slamix, runder carpaccio

geraspte parmezaan, tomaat, pittenmix en truffelmayonaise
broodje met

9.50Zalm & Roomkaas
Bruin of wit slamix, gerookte zalm,

roomkaas, rode ui, mosterd dille dressingkappertjes en
broodje met

8.50Kip & Zo
Bruin of wit slamix, gebakken kip,
roomkaas, rode ui en honing mosterd dressing

broodje met

5.50Tosti
Bruin of wit

met ham en/of enketchup
brood

kaas, salade

7.50Tosti Deluxe
Bruin of wit met ham, kaas,

tomaat, enjamballasaus
brood

bacon, salade

8Kroketten
Bruin of wit met 2

enmosterd
brood

rundvleeskroketten, salade

15Kip Ketjap
met en rode ui

gebakken in ketjap en chilisaus
Maaltijdsalade kipfilet, champignons

15Lauwwarme Brie
met lauwwarme

brie, walnoten en honing
Maaltijdsalade

15Boeren
met gebakken ui,

champignons, paprika en spek
Maaltijdsalade

16Biefreepjes
met malse

biefreepjes
Maaltijdsalade

V* 10.5012 Uurtje
2 bruin ham en kaas,

soep naar keuze
sneetjes

spiegelei
of wit brood met

rundvleeskroket, en een kleintje

18.50Kogel Biefstuk
Malse kogelbiefstuk

15.50Schnitzel
of Kip schnitzelVarkens

15.50Fish & Chips
Verse kibbeling met huisgemaakte remouladesaus

15.50Saté
Malse varkenshaas met huisgemaakte satésaus,

cassave kroepoek, gefrituurde uitjes

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,

T e b e s t e l l e n t o t 1 6 : 0 0


