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Lekker voor bij de Koffie/Thee 
 
Cake       1,50 
Cake Caramel-Slagroom-IJs   3,45 
 
 
Alle glutenvrije producten worden met de grootste zorg 
klaargemaakt. Uit eigen ervaring kennen wij de 
consequenties van gluten  in uw maaltijd. Wij hebben 
een aparte frituur, die speciaal voor uw frites wordt 
gebruikt! Omdat wij een aparte frituur hebben, duurt het 
allemaal wel wat langer, 
 
Soepen 
Tomatensoep uit eigen keuken, stukje stokbrood en 
roomboter        5,25 
 
 
Warme Gevulde Broodjes 
Alibabba..        

gevuld met salade, pittig gekruid 
kippenborstvlees en een pikant sausje 7,25 

Aladin …       
 gevuld met salade en reepjes gyrosvlees 
 en knoflooksaus    7,25 
 
 
Wij hebben heerlijk glutenvrij  Mongozo Premium bier!!  
Dit Glutenvrije bier is verkozen tot beste bier van Belgie 

Prijs = 3,50 per flesje 0.33 liter 
 



Alle broodjes worden geserveerd op een kiaserbroodje  van 
DS-Schar verkrijgbaar bij Jumbo 

 
Diverse Belegde Broodjes 
 
Gezond… 

kaas, ham, ijsbergsla,  
tomaat, komkommer, en ei   4,80 

Stoplicht… 
kaas, tomaat, en komkommer    3,80 

Brie… 
ijsbergsla brie en tomaat   4,80 

Franco… 
salami, champignons en gesmolten kaas 4,30 

Gesmolten kaas     4,20 
Gesmolten kaas en salami    4,20 
Gesmolten kaas en ham    4,20 
Gesmolten kaas ham en tomaat   4,50 
Gesmolten brie en tomaat    4,50 
Filet American     4,80 
Rosbief      4,80 
Ham       3,80 
Kaas       3,80 
Ei       3,80 
Kruidenboter      3,80 
Knoflooksaus      3,80 
 
 
 
 
 



Luxe broodjes 
 
 
Cherry de luxe… 

gesmolten brie, belegd met verse zalm 6,35  
Gerookte zalm… 

met fijngesneden sla en pijnboompitten 5,95 
Tonijn salade…      
 tonijn met sla, tomaat, ui en verse peper 5,85 
Brie pesto      
            rode pesto, tomaat en Brie   5,40 
Clubsandwich 
            “geroosterd” brood, groene pesto, sla  
              en gerookte zalm    6,45 
Tonijn warm… 
 Tonijn, ui, paprika en gesmolten kaas 5,25 
 
 
 
 
 

Onze Sorbets en onze Milkshakes zijn allemaal 
glutenvrij. 

Bij de Sorbet wel melden dat u een glutenvrije wilt 
hebben, dan laten wij het koekje er uiteraard uit 

 
 
 
 
 



Hamburgers 100% Rundvlees met hamburgerbroodje 
 
Hamburger      5,25 

met frites en mayonaise   7,25 
King Size      6,15 
 met frites en mayonaise   8,15 
King Size Hawaï     6,55 
 met frites en mayonaise   8,55 
Cheese Ananasburger    5,90 
 met frites en mayonaise   7,90 
Cheeseburger     5,60 
 met frites en mayonaise   7,60 
Cherry Hamburger     5,70 
 met frites en mayonaise   7,70 
Ananasburger     5,70 
 met frites en mayonaise   7,70 
Americanburger, met sla, tomaat, gesmolten  

kaas, gebakken ui en champignons 6,85 
 met frites en mayonaise   8,85 
Specialburger, met uitgebakken spekjes, uien,  

champignons, gesmolten kaas,sla,  
tomaat en schijfjes augurk   7,25 

 met frites en mayonaise   9,25 
Eggburger, met gebakken ei, sla, tomaat,  

schijfjes, augurk en kaas   7,00 
 met frites en mayonaise   9,00 
Intergrill, 2 hamburgers met gedraaide  

frankfurter worst (geen broodje) 
met frites en mayonaise   8,10 

Bourbonburger, met rode pesto, sla, tomaat,  
omelet (2 eieren), 2 hamburgers met gesmolten  
kaas, gebakken spek en augurk   9,95 



Diverse Salades 
Biefstuk maaltijdsalade              10,95 
Gyros met gemengde sla en knoflooksaus    7,25 
Tonijnsalade, met gemengde sla, ui, toast  
en roomboter        6,75 
 
Uitgebreide menu’s   150 gr 300 gr 450 gr 
Wiener schnitzel   10,75  14,25 17,75 
Stroganoff schnitzel   12,95  16,95 20,95 
Cherry schnitzel, geb.  
ui/champ       12,95  16,95 20,95 
 
Biefstuk, met kruidenboter 175 gram  14,50 
Gyrosschotel, met knoflooksaus 150 gram   8,75 
Spare-rib menu     12,50   
Chickenplate, pikant gekruide kippenborstfilet   9,95 
 
 

Alle menu’s worden geserveerd met frites, 
mayonaise en gemengde salade (i.p.v. gemengde salade 
kunt u kiezen voor boontjes, doperwten of worteltjes) 

 
Snacks (kroket, frikandel en bami) en kindermenu’s 
Snack met frites     5,40 
Kindermenu, snack, frietje, appelmoes en mayo 5,50 
Smullbox, box, met speeltje, kindercola, frietje  
en mayonaise      6,95 
Broodje kroket/frikandel/Bami   4,25 
 


