voorgerechten, salades
en hoofdgerechten
OMA’S SOEP
Alle soepen worden geserveerd met stokbrood en boter
		

normaal

groot

Kippensoep

4.75

5.75

Tomaten-groente soep

5.25

6.25

Hongaarse goulashsoep

5.25

6.25

Erwtensoep (seizoen)
met roggebrood en spek

5.25

6.25

VERS BEREIDE MAALTIJDSALADES
Stokbrood met boter meerprijs + 1.95
Side salade
3.50
gemengde sla, cherry tomaat, rode ui, witte kool,
komkommer, wortel, mais en een heerlijke dressing

Rauwkostsalade
5.95
gemengde sla, cherry tomaatjes, komkommer, rode
ui, ei, paprika, witte kool, wortel, maïs en een heerlijke
dressing
Ceasar salade
9.95
diverse sla, krokante kipfilet, crispy bacon, cherry
tomaatjes, cole slaw, komkommer, Parmezaanse kaas,
Ceasars dressing
Tonijnsalade
7.95
verse groene sla, cherry tomaatjes, komkommer, ei,
cole slaw, maïs, rode ui, gegrilde paprika en een
heerlijke dressing
Carpacciosalade tip!
9.95
verse groene sla, ei, gedroogde tomaat, komkommer,
Parmezaanse kaas, rode ui, pijnboompitten en
truffelmayo
= Vegetarisch

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische
reacties kunnen veroorzaken. Heeft u een allergie? Meld het ons.

HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet en gemengde salade.

Duitse grillworst
11.50
heerlijke Krakauer grillworst met spekjes, uitjes,
paprika, champignons en curry

Boerenschnitzel tip!
14.50
royale kokant gebakken schnitzel met spekjes, ui,
paprika, champignons en een gebakken ei

Wiener schnitzel
royale krokant gebakken varkensschnitzel

11.95

Home made Pulled pork (XL + 2.75)
12.50
slow cooked pulled pork, uienringen, bbq saus en mayo

Zigeunerschnitzel
royale krokant gebakken varkensschnitzel met
zigeunersaus

13.50

Gyros * (XL + 2.75)
12.50
heerlijke varkensgyros van het spit, uitjes en 2 sausjes

Loempia schotel speciaal
11.75
royale loempia met satésaus, eitje, cassave kroepoek
en gedroogde uitjes
Schnitzel met champignonroomsaus
13.95
royale krokant gebakken varkensschnitzel met heerlijke
champignonroomsaus

Kidsmenu
Friet met mayo, ketchup of appelmoes, keuze uit frikandel,
kroket of kipnuggets en
Capri-Sun of appelsap
+ verrassing

5

95

KIPSCHOTELS
Hete kip (XL + 2.75)
12.50
pikant gekruide kipfiletreepjes, rode uitjes en pittige
chilimayo
Kipsaté de Bus ( XL 5 stokjes + 3.00)
12.50
3 stokjes saté van de plaat, satésaus, gebakken eitje,
cassave kroepoek en gedroogde uitjes
Kipdöner * (XL + 2.75)
12.50
heerlijke kipdöner van het spit, rode uitjes en 2 sausjes
* Met 2 sauzen naar keuze: tzaziki, knoflook-, chili-,
joppiesaus of sambal

voorgerechten, salades en hoofdgerechten

