Maaltijdsalade
Tonijnsalade	5,25
Zalmsalade	5,75
Kipsalade	5,25
Mediterraanse salade	
5,25
olijven, feta en zongedroogde tomaten

Toast Panini
Ham en kaas	
Hawaï

3,95
3,95

ham, kaas en ananas

Italiaans	3,95
mozzarella, ham, tomaat en pesto

Panini’s zijn tot 16.00 uur te bestellen

Soep
Soep van de dag

Ge nie t nu
va n e e n
compleet MENU
e n slu it
a f me t e e n
le kker ij sj e

3,95

met brood

Kindermenu
Kinderbox

Friet met frietsaus, keuze uit frikandel,
kroket of kipnuggets
Inclusief een drankje en verrassing

4,95

7 dagen per week
van 12.00 tot 21.00 uur
geopend

IJs & koffie
Sorbet softijs met vruchten	
3,95
Sundae softijs met siroop naar keuze	
2,85
Koffie	2,00
Thee	2,00
Espresso	2,00
Dubbele espresso	
2,50
Cappuccino	2,15
Latte Macchiato	
2,50
Hot chocolate met slagroom
2,75
Ijskoffie	2,50

menukaart
broodjes | patat | snacks | ijs | koffie

Dranken
Frisdrank v.a.
Bier Warsteiner van de tap 0,2
Bier Warsteiner van de tap 0,4
Palm flesje	
Alcohol vrij bier flesje	
Radler bier flesje	
Wijn per glas rood, wit of rosé
Jonge jenever
Milkshake normaal diverse smaken
Milkshake middel diverse smaken
Milkshake groot diverse smaken

2,00
2,00
3,50
2,50
2,50
2,50
3,00
2,00
2,00
2,50
3,00
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Friet

gewone of oerfriet

normaal	groot

Friet zonder
1,70 2,70
Friet met
2,00 3,00
Friet speciaal	
2,25 3,25
Friet piccalilly
2,25 3,25
Friet joppiesaus	
2,25 3,25
Friet satésaus	
2,35 3,35
Friet oorlog - pindasaus, mayonaise
2,45 3,45
Friet oorlog + pindasaus, mayonaise en ui
2,45 3,45
Friet stoofvlees op ambachtelijke wijze		4,25
Friet op boerenwijze		 4,85
spek, gebakken ui, champignons en paprika incl. mayo of curry

Friet shoarma incl. knoflooksaus		5,50
Sauzen Bakje vanaf		1,40

Speciale Friet

gewone I.P.V. oerfriet laat het ons weten!
Friet Superboer
6,25

Oerfriet met kip, champignons en ui in een pikante
marinadesaus, gemengde salade en frietsaus

Friet kip-curry

6,25

Duvels friet

6,25

FRIet stoofpot (RUNDVLEES)

7,50

Oerfriet met kip en currysaus, gemengde salade en frietsaus
Oerfriet met gebakken varkensvlees, atjar en piri-pirisaus,
gemengde salade en frietsaus
Oerfriet met frietsaus, stoofpotje en gemengde salade

Frietandel	6,25
Oerfriet met frietsaus, 2 frikandellen en gemengde salade

Friet kroket

6,25

Friet duo	

6,25

Oerfriet met frietsaus, 2 kroketten en gemengde salade
Oerfriet met frietsaus, 1 frikandel, 1 kroket en gemengde salade

Chinese friet

Oerfriet met frietsaus, loempia en gemengde salade

snacks

6,50

Vleeskroket
1,50
Frikandel	1,50
Frikandel speciaal	
2,00
Frikandel XXL inclusief saus
3,95
Viandel	1,80
Lihanboutje
1,80
Goulashkroket
1,80
Groentekroket
1,80
Kaaskroket
1,85
Satékroket
1,85
Kalfskroket
1,85
Rundvleeskroket
1,85
Bamischijf
1,75

Nasischijf
1,75
Vega bami
1,80
Pikanto	1,80
Kaassoufflesse	1,80
Ham-Kaassoufflesse	1,90
Kipkorn	1,80
Knakworst
1,90
Bonita
2,00
Mexicano	2,00
Braadworst
2,20
Satérol	2,20
Smulrol	2,20
Shoarmarol	2,30
Sitostick
2,20
Uienringen 6 stuks
2,50
Kipfingers 6 stuks
2,50
Kipnuggets 6 stuks
2,50
Bitterballen rundvlees 6 stuks
2,75
Berehap met satésaus	
2,85
Gehaktbal	2,75
Boeren rundvlees slaatje	
2,75
Loempia
2,90
Shaslick met saus
3,25
Portie kip saté
5,75
Portie saté van de haas	
5,75
Schnitzel	6,00
Karbonade	6,25
Halve haan	
6,00

Menu’s

gewone I.P.V. oerfriet laat het ons weten!
Schnitzel menu
9,50
Schnitzel menu met saus	
9,95

Burgers
Hamburger rundvlees, gebakken ui en ketchup
Hamburger speciaal rundvlees, gebak. ui, curry en mayo
Cheeseburger rundvlees, cheddar-cheese en ketchup
Hawaïburger rundvlees, ananas en ketchup
Satéburger rundvlees, satésaus en gedroogde uitjes
Baconburger rundvlees, bacon en ketchup
Boerenburger

3,25
3,50
3,50
3,50
3,75
3,75
3,95

Central park burger

4,50

Kipburger kip en ketchup
Kroketburger naar keuze mayo of mosterd

3,50
3,75

rundvlees, champignons, ui, paprika, spek en curry

rundvlees, bacon, cheddar-cheese, gebakken ei en joppiesaus

Alle burgers worden geserveerd met sla, augurk en tomaat

Baquette

Gezond boter, ham, kaas, rauwkost, ei en dressing
Mexicano xxl grote mexicano, curry, uitjes en sla
Bacon ei huisgemaakte eiersalade, bacon en sla
Tonijnsalade huisgemaakte tonijnsalade en sla
Kip-kerrie huisgemaakte kip-kerriesalade en sla
Tartaar speciaal tartaar, ei, ui, drupje mayo en sla
Zalm bieslook zalm, bieslookroomkaas en sla
Hete kip kip, ananas, piri-pirisaus en sla
Boerenkip kip, spek, champignons, paprika, ui en sla
Shoarma shoarmareepjes, knoflooksaus en sla
Boerengehakt gehakt, spek, champignons, paprika, ui en sla
Warm vlees speciaal	

4,75
4,75
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75

varkensrollade, satésaus, gebakken en gedroogde ui en sla

Witte bol

Kaas	2,25
Ham
2,25
Rundvleeskroket
2,55
met keuze uit jäger-, zigeuner-, champignonroom- of pepersaus
Tartaar speciaal tartaar, gekookt ei, mayo en uitjes
3,75
Houthakkerschnitzel menu bacon en gebakken ui
11,25
Gehaktbal incl. saus
3,95
Boerenschnitzel menu
11,95
spek, gebakken ui, champignons en paprika		
Warm vlees
3,95
varkensrollade, satésaus, gedroogde uitjes en sla
Kipschnitzel menu
9,95
Saté menu kip of varkenshaas
9,95
Uitsmijter & Brood
Halve haan menu
10,50
Uitsmijter Ham
6,50
Bami speciaal menu
9,95
Uitsmijter Kaas	
6,50
Nasi speciaal menu
9,95
Uitsmijter Spek
6,50
Warm vlees menu varkensrollade, ui en satésaus
9,95
Uitsmijter Ham en kaas	
7,00
Shoarma menu
9,95
Uitsmijter Spek en kaas	
7,00
Karbonade menu ribkarbonade gepaneerd
10,50
Boeren Uitsmijter champignons, ui, paprika en spek
7,95
Hete kip menu kip, ananas en piri-pirisaus	
9,95
2 Snee brood met 2 rundvleeskroketten	
5,25
Boerenbal menu gehaktbal met spek, champignons, paprika en ui 8,95
2 Snee brood met portie saté van de haas	
6,95
Hamburger menu
7,95
Alle menu’s worden geserveerd met OERfriet, frietsaus en gemengde salade

Deze gerechten zijn tot 16.00 uur te bestellen, keuze uit wit of tarwe brood

