Lunch en Dinerkaart
Soepen

Tomatensoep			
€4,75
Groentesoep			
€4,75
Kippensoep			€4,75			
						
			

Salades

Oosterse salade met gebakken kipreepjes en groenten			
Salade met gerookte zalm			
Salade Niçoise met tonijn			

Oerbrood wit of bruin met

Gerookte zalm			
Huisgemaakte tonijnsalade			
Kaas (Oud of belegen)			
Ham			
Gezond			
Huisgemaakte bal gehakt			
Kwekkeboomkroket (2 stuks)			

€7,25/€11,25
€7,25/€11,25
€7,25/€11,25

€7,25
€7,25
€5,25
€5,25
€6,25
€4,95
€7,25

Diversen Uitsmijters

3 sneetjes bruin of wit brood belegd naar keuze
met drie spiegeleieren			
Omelet naar keuze		v.a.

Diversen tosti’s

Tosti ham kaas			
Tosti Hawaii met ham kaas en ananas			
Tosti Eethuys met oude kaas, gebakken ei en komkommer			

Heeft u een eigen tosti variatie… laat het ons weten

Friet

Boerenfriet (met gebakken ui, spekjes en champignons)			
Friet Eethuys (met gebakken kipfilet en satésaus)			

Plate gerechten

Schnitzel (kip of varken) met ui en champignons			
Broodje warm vlees speciaal			
Saté (kip of varken)			
Halve haan			
Shoarma schotel			
Huisgemaakte bal gehakt			
Burger de luxe			

Onze plate gerechten zijn inclusief friet en rauwkost

Afsnijden:
links		
28.2
rechts
26.7
boven
41.5
onder
35.0

€8,75
€8,25

€3,00
€3,95		
€4,75

€6,50
€8,25

€13,25
€ 8,25
€13,75
€13,25
€13,25
€ 7,95
€ 9,50

Drankenkaart
Dranken

Frisdrank							
v.a. €2,25
Tomatensap							
		
€2,75
Verse jus d’orange									€3,25
Verse melk									€2,25
Chocomelk (koud of warm)									€2,75
Warme chocomelk met slagroom									€3,25
Fristi									€2,75

Wijnen

Witte wijn									€3,25
Rode wijn									€3,50
Rosé wijn									
€3,25

Bieren

Heineken van de tap									€2,75
Malt bier									€2,75
Flesje bier (Palm / Wieckse Witte / Rosé bier)					
v.a. €3,50

Alcoholische dranken							

Port/Sherry/Vermouth									€3,25
Binnenlands gedistilleerd					
			
v.a. €3,00
Buitenlands gedistilleerd					
			
v.a. €4,25

Koffie / Thee

Koffie									
€2,20
Espresso									€2,20
Cappuccino									€2,50
Latte Macchiato									€3,00
Thee diverse smaken									€2,25
Irish Coffee: Whiskey, bruine suiker, koffie en slagroom						
€7,50
French Coffee: Koffie met Grand Marnier en slagroom						
€7,50

Kleine Lekkernijen

Appelgebak 									€2,50
Appelgebak met slagroom									€3,00
Brusselse wafel met slagroom									€3,25
Brusselse wafel met slagroom en warme kersen								
€4,75

Afsnijden:
links		
28.2
rechts
26.7
boven
41.5
onder
35.0

