
MENU
KAART

Café - Restaurant

Verse melk en chocomel € 2,25

Zuivel

Wijnen
Witte, rode wijn of rosé, zoet of droog € 2,50

Bij ons kunt u uiteraard ook als groep reserveren. Voor bijvoorbeeld  een 

familiefeest of een verjaardagfeest. Het is mogelijk om dan van ons buffet gebruik te 

maken. Ons café is voorzien van een moderne zanginstallatie, waarbij ook karaoke 

tot de mogelijkheid behoord. 

Vooraf kunt u met ons uw keuze samenstellen. 

Eventueel is het mogelijk een all-in prijs per persoon af te spreken.

Volg ons op facebook en onze nieuwe website. 

Met regelmaat livemuziek en andere evenementen.

Bijzondere wensen e.o. reserveringen & 
evenementen

Binnenlandse gedistilleerd € 3,00
Buitenlands gedistilleerd € 3,50

Gedistilleerde dranken

Amstel tapbiertje glas € 2,00
Amstel tapbiertje fluitje € 2,00
Amstel tapbiertje Amsterdammer € 2,50
Amstel tapbiertje pull  € 4,50
Heineken fles  € 2,50
Corona € 3,00
Andere bieren zie onze speciale kaart

Bieren



Soep van de dag € 4,00
Tomatensoep met verse tomaten € 4,50
Groentesoep € 4,50

(onze soepen worden bereidt met verse tuingroenten)

Saté gemaakt van varkenshaas  € 12,50
Schnitzel met saus naar keuze € 14,50
Reuzen Schnitzel voor de vleesliefhebber (400 gram) € 17,50
Reuzen dagmenu (Zie aankondiging) € 15,00
Bami of Nasi speciaal met saté van de haas € 12,50
Eigen gemaakte gehaktbal met gebakken 
aardappels en groente € 9,95

(schotels worden geserveerd met vers gebakken
aardappels of frites, verse groente en frisse salade)

Soepen

Lunch

Hoofdgerechten 
Plateservice

Broodje ham of kaas € 2,50
Tosti ham of kaas € 3,25
Tosti ham en kaas € 3,75
Uitsmijter ham of kaas € 4,75
Uitsmijter ham en kaas € 5,25
Reuzen Uitsmijter met spekjes, champignons,
paprika, ham en salade € 7,50
2 kroketten met brood naar keuze € 4,95
Pistolet ham en kaas € 2,75
Pistolet gezond met verse sla & ingrediënten € 4,50
Broodje hamburger met sla € 3,50
Reuzen Hamburger met fantasie van de keuken € 5,50
Eigen gemaakte gehaktbal met 2 sneetjes wit of bruin brood € 4,95

Frikandel of kroket met frites en saus,
appelmoes en een verrassing € 5,50
2 Stokjes saté van de haas met pindasaus,
frites en een verrassing € 6,50

Voor bij de koffie
Appeltaart met of
zonder slagroom € 3,00
Gevulde koek € 1,75
Dagaanbieding
zie aankondiging

Alle frisdranken  € 2,00
Red bull  € 2,50

Warme dranken
Koffie € 2,00
Espresso € 2,00
Cappuccino € 2,50
Thee € 2,00
Chocolademelk € 2,00
Chocolademelk
met slagroom € 2,50

Portie bitterballen (8 stuks) met mosterd € 3,75
Partymix (8 stuks) saus naar keuze € 3,75
Droge worst € 3,00

Dranken

Borrelhapjes

Dame Blanche met
warme chocoladesaus en slagroom € 4,95
Vruchtensorbet € 4,95

Desserts

Voor de kleintjes


