
Stokbroodje smeersels           
Plankje lekkernijen                     
Boerenplankje kaas
Boerenplankje worst      
Boerenplankje kaas & worst          
Schaaltje pinda’s 
Portie olijven          
Bitterballen 8 stuks  
Bittergarnituur mix 10  stuks         
Vega mix 10 stuks 

Cake     € 1,50 
Twents suikerbrood  € 1,75
Gebak v.a.     € 2,50

Voor bij de koffie….

lLUNCHKAART

borreLbiTeS

Tot in de late uurtjes kunt u een bittergarnituur of 
een plankje lekkernijen bestellen. 

Gezellig samen ontbijten, lunchen of dineren? Of gewoon 
met vrienden aan de borrel? Vraag ons naar de mogelijkheden, 
wij denken graag samen met u mee. Ook voor uw vergadering, 

bijeenkomst, feest en ieder ander event staan wij graag voor u klaar. 

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

€ 4,50
€ 9,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50



Broodje ham/kaas   
Tosti ham/kaas    

Soep van de dag

Broodje  Gezond             
Broodje Geitenkaas     
Broodje Rosbief              
Broodje Zalm     
Salade van het huis    
Keuze uit vis – geitenkaas –  rosbief
  
Broodje kroket     
Frikandel met frites    
Uitsmijter   
Huisgemaakte gehaktbal royaal                                        

Voor de kLeinTjeS:

Zacht bolletje  € 2,50
Hagelslag/vruchtenhagel/kaas/
chocopasta

Patatjes met bitterbal/kipnuggets 
€ 4,00 

koffie SpeciaLiTeiT  
Keuze uit:  irisch coffee, spanisch 
coffee, french fantasy    € 6,60

iedere ochTend 
Ontbijt tot 12.00 uur
2 kaiser broodjes ham, kaas of 
jam, gekookt eitje,
glas jus d’ orange en 
kop koffie of thee €5,00

TuSSendoorTje
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00

€ 5,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 9,50

€ 2,95
€ 4,95
€ 7,25
€ 6,50

Daghap    € 10,00
geserveerd met frites en salade 

3-gangen dagmenu     € 25,00
2-gangen dagmenu     € 21,75
1-hoofdgerecht            € 17,50

Cornetto/ Magnum   € 2,50
Coupe ijs 
2x bol vanille ijs, vruchten 
& slagroom
Dame Blanche   € 4,00
2x bol vanille ijs, chocoladesaus 
& slagroom
Coupe Advocaat   € 4,50
2x bol vanille ijs met advocaat & slagroom 
Sorbet   € 4,50
3x bol vanille ijs, vruchten & slagroom
Banaan Royaal   € 4,50
3x bol vanille ijs, banaan & slagroom

om mee af Te SLuiTen...

diner


