Halve Haan 					€ 12,25
Hamburger 					€ 9,10

Een patatje met een snack, keuze uit:
kroket, frikandel of kipnuggets

Loempia 					€ 8,60

Geserveerd met een bakje mayonaise,

Kipschnitzel 				€ 11,80

leuke verrassing!

Saté 						€ 12,45

Schnitzel 					€ 13,90

een bakje appelmoes en een

€6,50

Karbonade 					€ 13,90

Biefstuk 					€ 18,25
Bami of Nasi 				
met kipsaté, ham en een gebakken ei

€ 16,00

Radartoren 					€ 1,10
Obliehoorn normaal 			

€ 1,75

Macaroni					€ 7,50

Groot 					€ 2,25

Shoarma 					€ 11,95

IJscoupe					€ 5,25

met ham een gebakken ei en ketchup

Varkenshaassaté 				€ 14,55
met pinda- of champignonnensaus

Reuze beker				€ 2,50
Dip						€ 0,60

keuze uit spikkels of nootjes

		

Schotels worden standaard geserveerd

Slagroom					€ 0,60

met salade en patat.

Aardappelschijfjes i.p.v patat
€ 0,75

vanille, aardbei, banaan, hazelnoot

Klein 						€ 2,60

Middel 					€ 2,85
Uitsmijter Ham / Kaas 			

Omelet Ham / Kaas 			

€ 7,50

€ 7,50

Boerenomelet 				€ 9,60

met gebakken champignons, ui, spek,
ham en kaas

Broodje gebakken ei 			
Broodje gebakken ei 			
met ham en kaas

			

Groot 					€ 3,10

€ 2,75
€ 3,25

Aardbei / Banaan 			
Chocolade / Karamel 			

€ 2,75

Advocaat / Kers				€ 2,95

Aardbei / Banaan / Chocolade

Yoghurt / Hazelnoot-mokka		

€ 4,25

Patat

Aardappelschijfjes

Patat in zak			

€ 2,35

€ 3,00

Frikandel 				

€ 1,75

Boerenbrok 				€ 2,55

Patat met 			

€ 3,10

€ 3,85

Frikandel speciaal 			

€ 2,40

Berenhap met pindasaus		

Patat zonder 		

Patat speciaal 		
Patat pinda 			
Patat oorlog 		
Patat joppie 		
Patat rotzooi 		

Boeren patat 		
Patat stoofvlees 		

Patat wildstoofvlees

€ 2,45
€ 3,15
€ 3,30
€ 3,30
€ 3,30
€ 3,40
€ 6,95
€ 7,95
€ 9,65

€ 3,20
€ 3,90
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Frikandel met 				
Bami | Nasi schijf 				

Pinda / Knoflook / Piri-piri saus
Whiskey / Joppie / Tzatziki saus

Champignon / Pepersaus 		

€ 2,00

Loempia 					€ 3,50

Loempia speciaal				€ 5,50
met een gebakken ei, ham en pindasaus

€ 4,10

Kroket 					€ 1,75

€ 8,95

Groenten kroket 				

€ 7,70
€ 10,40

Kalfskroket					€ 2,20
Van Dobben kroket 			

€ 0,65
€ 0,90
€ 0,90
€ 2,10

Zigeunersaus				€ 2,10

€ 2,10
€ 2,50

Saté kroket 					€ 2,45
Kwekkeboom kroket

Mayonaise / Curry / Ketchup 		

€ 2,10

		

Goulash kroket 				
Kaas kroket 				
Kaassoufflé 					

Ham- kaassoufflé 				

€ 2,20
€ 2,10
€ 2,20
€ 1,95
€ 1,95

Kipkorn 					€ 2,00
Kipknots 					€ 3,00
Mexicano 					€ 2,50
Vlampijp 					€ 3,50

Ham / Kaas 				
€ 2,95
Hawaï 					€ 3,25

met ham, kaas en ananas

Madam 					€ 3,10
met ham, kaas en een gebakken ei

€ 7,85
(mag een uurtje later ook nog hoor!)

Drie sneetjes brood waarvan er
één is belegd met ham en kaas,
één met een gebakken ei en één
met een kroket. Keuze uit wit- of
bruin brood. Wordt geserveerd met
salade. Een kopje koffie, thee of
melk naar keuze.

Pikanto 					€ 2,10
Braadworst 					€ 2,10

Smulrol 					€ 3,10
Saterol 					€ 3,15

Shoarmarol 					€ 3,20

Berenhap 					€ 2,55

Ham / Kaas 					€ 2,50

Gezond 					€ 5,50

€ 3,35

Filet american 				

€ 3,10

Knakworst 					€ 2,25

Bacon burger 				

€ 4,25

Shaslick 					€ 6,00
Gehaktbal uit eigen keuken 		

€ 4,00

Viandel 					€ 2,50
Kipburger 					€ 2,50
Luxe kipnuggets 				

Mini snacks (6 st) 				
Mini kaassoufflé (6 st) 			

Mini loempia’s (6 st) 			
Van Dobben bitterballen (6 st)		
Portie bitterballen (6 st) 			

Portie kipnuggets (6 st) 			

Portie vlammetjes (6 st) 			

€ 5,35
€ 3,00
€ 4,05
€ 4,05

Joppie burger 				
Cheese burger 				
Hawaï burger 				

€ 4,10
€ 4,00
€ 4,55

Hamburger		 			€ 3,95
met gebakken ei, ui, mayonaise en curry

Hamburger speciaal 			

€ 4,50

Hamburger super 				

€ 6,10

met gebakken ei, ui, mayonaise en curry

met gebakken champignons, ui en spek

€ 4,25

Mobiburger 				€ 4,65

€ 2,45

Flintstoneburger 				€ 9,50

€ 2,45
€ 4,35

kipburger met spek, kaas, sla, augurk
en joppiesaus
burger van 100% rundvlees

Varkenshaassaté 				€ 8,50

Het Witte Paard 				

Biefstuk 					€ 13,50

Warm vlees 					€ 4,35

Hotwings 					€ 4,30
Kipsaté 					€ 5,75
Kipsnitzel 					€ 6,75
Schnitzel 					€ 6,95
Karbonade 					€ 6,95

Halve Haan 					€ 6,25
Slaatje 					€ 3,50

gebakken kipfilet, champignons,
ui, paprika en piri-pirisaus

€ 6,75

gebakken fricandeau met pindasaus

Warm vlees speciaal

		

€ 4,85

Warm vlees super 			

€ 6,10

gebakken fricandeau met pindasaus
en een gebakken ei

fricandeau met gebakken champignons,
ui, spek en pindasaus en een gebakken ei

Hete kip 					€ 4,05
met pittige kipfilet, sla, tomaat en tzatzikisaus

Sitostick 					€ 3,20

Shoarma 					€ 6,50
Kroket 					€ 3,10

Frikandel 					€ 2,70

Kipnuggets (6 st) 			€ 3,00

Pistoletje Beenham			
met honing-mosterdsaus

		

€ 4,95

