voorgerechten, maaltijdsalades
en hoofdgerechten

W ilt u o
nze
cafetari
akaart
met sna
ck s inzie
n?
Vraag ge
rust
ons team

VOORGERECHTEN

MAALTIJDSALADES

Al onze soepen worden geserveerd met brood
en kruidenboter

Naturel
6,75
verse salade met komkommer, tomaat, rode ui,
croutons, witte koolsalade, wortelsalade en dressing

Tomatensoep
rijkgevulde tomatensoep uit eigen keuken

4,50

Champignonsoep
rijkgevulde champignonsoep uit eigen keuken

4,50

Soep van de dag
v.a. 4,75
(wij vertellen u graag welke soep wij vandaag serveren)
Brood met kruidenboter

2,95

Carpaccio chef’s tip!
7,95
rundercarpaccio, rucola, pijnboompitten, zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas en truffelmayo

Warme Kip chef’s tip!
verse salade met gebakken kipreepjes in
piri-pirisaus, croutons, rode ui, komkommer

9,25

Ham-Kaas
7,95
verse salade met ham en kaas, komkommer, tomaat,
rode ui, croutons en dressing
Tonijn
verse salade met tonijn, rode ui, mais,
gekookt ei, cherrytomaatjes, komkommer en
honing/mosterd dressing

8,25

Slaatje

2,75

Side salad

3,50

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische reacties kunnen veroorzaken.
Heeft u een allergie? meld het ons. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en salade.

Biefstuk*

15,95

Varkensschnitzel (180 gram)*

12,95

Kip- of varkenssaté
		
Lekkerbek met ravigottesaus

Kipschnitzel*

12,95

Shaslick met shaslick saus

9,95

Gyros of Shoarma
met tzatzikisaus, cocktailsaus of knoflooksaus

10,95

Frikandellen- of Krokettenmenu
2 frikandellen of 2 kroketten

9,25

Spareribs chef’s tip!
14,95
gemarineerde spareribs, keuze uit zoet of pittig

Mexicanomenu
1 mexicano

8,25

Halve Haan met appelmoes
		
Loempia
met ham, gebakken ei en satésaus
		
Pulled Pork menu chef’s tip!
200 gram Pulled Pork inclusief BBQ-saus

Portie warme groente

2,50

Bami of Nasi met satésaus

8,25

Kidsmenu

11,95

11,50
9,95

10,95

12,95
Bami Speciaal of Nasi Speciaal
met 3 stokjes saté en satésaus

625

13,95

*keuze uit: jager-, zigeuner-, champignon- of pepersaus

Friet met appelmoes en
keuze uit een frikandel,
kipnuggets of kroket
en een verrassing

voorgerechten, salades en hoofdgerechten

