
Koude dranken 

Cola € 2,00

Cola light € 2,00

Fanta € 2,00

Cassis € 2,00

Sprite € 2,00

Spa blauw € 2,00

Spa rood € 2,00

Appelsap € 2,00

Chocomelk (koud) € 2,00

Ice tea sparkling € 2,00

Ice tea green € 2,00

Ranja (glas) € 0,95

Ranja (kan) € 4,00

Melk € 2,00

Jus d'orange € 2,50

Smoothies

Heerlijke smoothies van vruchtenpuree. Zonder toegevoegde suikers

of kunstmatige zoetstoffen en zonder conserveringsmiddelen.

Smoothie red aardbei& banaan € 2,50

Smoothie yellow mango € 2,50

Koffie € 2,10

Espresso € 2,30

Cappucino € 2,30

Latte Macchiato € 2,60

Thee € 2,10

Warme chocomelk € 3,45

Warme chocomelk met slagroom € 3,95

Gebak

Huisgemaakte arretjescake met slagroom € 1,75

Huisgemaakte appelgebak met slagroom € 2,50
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Broodjes pistolet/ waldkornbol/brood Specials

kaas carpaccio € 4,45

ham brie, walnoot, honing € 4,45

ham/kaas zalm € 4,45

ei Boeren bal gehakt satésaus € 4,45

gezond Broodje warm vlees met satésaus 4,45€  

tonijn Beenham met honingmosterdsaus € 4,45

12-uurtje op wit of op bruin brood

1 kroket en 1 gebakken ei € 3,95

Patat 2 om 2 op wit of op bruin brood

patat zonder € 1,60 2 kroketten of 2 frikadellen met 2 boterhammen € 4,95

patat saté € 2,10 Boerenlunch op wit of op bruin brood

patat met mayonaise € 2,00 soep + uitsmijter ham/kaas + melk € 9,95

patat speciaal met ui € 2,10 Boerinnenlunch op wit of op bruin brood

patat speciaal zonder ui € 2,10 soep + tosti ham/kaas + melk € 8,95

patat oorlog met ui € 2,10 Schnitzel menu

patat oorlog zonder ui € 2,10 Schnitzel+patat € 9,95

grote patat € 3,40

extra saus mayo/ curry € 0,40 op wit of op bruinbrood

satésaus/ oorlog/ speciaal € 0,50 Uitsmijters € 5,50

Uitsmijter naturel € 5,95

Snacks Uitmsijter kaas € 6,50

frikandel € 1,60 Uitsmijter ham/kaas € 8,95

frikandel speciaal € 2,10 Omelet ''de Lunchtuin''

kroket € 1,60

kaassouflé € 2,00 Soep  van de week € 4,25

bal gehakt € 2,50 elke week een andere huisgemaakte soep

berenklauw € 2,75

satekroket € 2,00 Tosti € 3,50

shoarma rol € 2,50 ham/kaas € 3,75

ham/kaas/ananas

Zachte  bolletje met snacks

broodje frikandel € 2,10                                 Voor de kids

broodje kroket € 2,10 € 3,95

zacht bolletje "los" € 0,50 Patat met snack op wit of bruin brood

Portie patat met een kroket of frikandel € 2,00

Hamburgers los Uitsmijter mini € 2,50

br hamburger € 3,75 1 boterham met een gebakken ei ham/kaas

sla, tomaat, mayo, curry en ui

br hamburger de luxe € 5,25 Broodje van de maand

sla, tomaat, mayo, curry, ui, kaas, ham en een gebakken ei elke maand een ander broodje, 

zie hiervoor de losse wandborden

Wist u dat…..

U bij ons ook online of telefonische kunt bestellen?

                  pistolet/waldkornbol/ brood

€ 7,95
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€ 2,55

€ 2,55

€ 6,75

    met patat

€ 4,45

€ 2,75

€ 2,55

€ 3,45


