
Winterkaart
Soepen
Tomatensoep 
Erwtensoep met roggebrood en spek 
Stokbrood met kruidenboter 

Boerenbrood (geserveerd op 2 plakken boerenbrood keuze uit wit of bruin)
Boerenbrood ham en kaas 
Boerenbrood gezond 
Boerenbrood huisgemaakte tonijnsalade met tijm en rode ui  
Boerenbrood carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en parmezaanse kaas 
Boerenbrood met kipstukjes in satésaus 
Boerenbrood met 2 bourgondische kroketten en grove mosterd  
Boerenbrood met 2 frikandellen en fritessaus 
12-uurtje -Boerenbrood met kroket, ham, kaas en gebakken ei 
 

Broodje hamburger 
Broodje hamburger speciaal 
Broodje kipburger 
Broodje wereldburger

Uitsmijters (3 eieren geserveerd op 2 plakken boerenbrood keuze uit wit of bruin)
Naturel 
Extra kaas 
Extra ham 
Extra spek

Boerenbrood Tosti's (keuze uit wit of bruin brood)
Tosti ham en kaas 
Tosti pikant 
Tosti kipfilet, pesto en kaas 
Tosti salami, kaas en tomaat

Hamburgers

Uitbreiding portie friet 

Uiteraard zijn deze gerechten ook te bestellen op pistolet wit of bruin
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Winterkaart
Friet en snacks 
Portie kipsaté met friet 
Lekkerbekje met friet 
Frikandel of kroket met friet 
Frikandel speciaal met friet 
Bamiblok of nasischijf met friet 
Goulash- of groentekroket met friet 
Kaassouflé met friet 
Kipcorn of viandel met friet 
Mexicano, gehaktbal of pikante gehaktstaaf met friet 
Bereklauw of sitostick met friet 
Portie bitterballen met friet 
Portie kipnuggets met friet 

Sauzen
Fritessaus, curry of ketchup 
Speciaal  
Satésaus  
Stoofvlees 

Bovenstaande snacks zijn ook zonder friet te verkrijgen 

Voor de kleine gast
Wit brood tosti ham en kaas 
Pannenkoek 
Smulbox met kroket 
Smulbox met frikandel 
Smulbox met kipnuggets
Smulboxen zijn inclusief friet, appelmoes, fritessaus, ketchup, pakje drinken en een kleine verrassing

Tijdens de winterperiode bieden wij de gerechten aan welke u op deze kaart kunt vinden.  
Vanaf 1 maart gaan wij weer de á la carte gerechten serveren zoals u van ons gewend bent,  

ook dan hopen wij u weer te mogen begroeten in onze sfeervolle plaza.

10.00 
10.00 
 4.60 
 5.10 
 4.90 
 4.80 
 4.80 
 4.90 
 5.10 
 5.60 
 5.20 
 5.50

 0.30 
 0.50 
 0.50 
 0.70

 3.00 
 4.75 
 5.25 
 5.25 
 5.25


