
De huur van het toestel is inbegrepen, wel vragen wij een waarborg van € 25,00)

Bestellijn: 
0032 471 300 001

Kidsbox: Snack naar keuze, frietjes, een ijsje
en een gadget 11.90
Balletjes in tomatensaus met puree 7,90
Spaghetti Bolognese 7.90
Macaroni met ham en kaas 6,90
Ravioli met champignon-/speksaus 6,90
Ravioli met tomatensaus 6,90
Kipfilet met krieltjes en appelcompote 11,90

VOOR SARA'S VRIENDINNETJES EN
VRIENDJES

Barbecue / Gourmet 17.90 
hamburger, lamsworstje, kipfilet, varkensspies,
speklap (+/- 280gr/pers.) met gemengde
salade, aardappelsalade, 3 sausjes, brood en
boter

WIJ HETEN VAN HARTE WELKOM!!
Vooralsnog mogen wij u niet ontvangen in
onze restaurants maar... 
In deze brochure vindt u tal van lekkere
gerechten die wij met zorg bereiden en
inpakken om mee te nemen.  

OPHALEN EN EET SMAKELIJK!!
Het best is om te bestellen voor 15.00 uur op
onze bestellijn. Uw bestelling kunt u afhalen
tussen 16.00 en 20.00 uur. 

ONBEZORGD TOEKOMEN
Bestel uw maaltijd voor de aankomstdag NU! 
Geef uw bestelling door, op de bestellijn, 
 samen met met uur waarop u verwacht dit  op
te halen. 
Ziezo! De maaltijd voor de eerste avond is vast
geregeld. 

VLEES- EN VISGERECHTEN
Deze gerechten worden koud en per portie
meegegeven in een ecologische verpakking.  
U kunt dit verwarmen, zonder deksel,  in de
microgolfoven of onder de grill.  De verpakking
kunt u bij het papier/karton weggooien.
De gerechten worden meegegeven met 1
aardappelgarnituur naar keuze. 
De gerechten met een "*" zijn glutenvrij.

Tepanyaki 18.90
Merguez, gyrosvlees, lamsburger, souflaki (+/-
250gr/pers.) met  gemengde salade,
aardappelsalade, 3 sausjes, brood en boter

Nog Meer!
Steak (100gr) 2.90 
Spare ribs (700gr) 9.90
pastasalade 5.90
Groentenbrochette 4.90
Krieltjes (300gr) 3.00

SNACKS
Portie friet 3.10 
Portie friet met 1 snack 4.90
Snack (frikandel of 5 kipnuggets, 5 bitterballen
kaaskroket) 2.40
Smulbox inclusief 2 sausjes ( 32 stuks) 14.90

Glutenvrij? De Bolognese saus en de
Forestière Saus kunnen wij serveren in
combinatie met een glutenvrije Riggatone 

PASTA'S (MET BROOD) 
Spaghetti Bolognese 10.90
Tagliatelle Forestière (spek, champignon, ui,
roomsaus) 10.90
Canneloni met rundvlees en tomatensaus
11.90
Ravioli met champignon/speksaus 11.90
Lasagne Bolognese 11.50
Lasagne vegetarisch 11.50
Macaroni met ham & kaas 11.90
Verse, huisbereide Bolognesesaus ( 500gr)
5.50

Supplement 1,00

SOEPEN
Aspergesoep (1 liter) 8.90
Tomatensoep met balletjes (1 liter) 7.90

SALADES (MET BROOD)
Saladebowl (gemengde salade) 4.90
Caesarsalade (met kip) 11.90 
Vegetarische salade 11.90

PIZZA’S (vanaf 17.00 uur)
 

Pizza Margherita (tomatensaus, kaas ) 10.50
Pizza Prosciutto (ham) 12.60
Pizza Quatro formaggio (4 soorten kaas) 12.60
Pizza Bacon (tomatensaus, spek en ui) 13.50
Pizza Veggie (ui, paprika, champignons, artisjok,
tomaat) 14.20
Pizza Surf & turf (tomatensaus, scampi's, kip,
ananas, paprika) 19.50
Pizza Mozzarella 11.50* (glutenvrij!!)

Gourmet Vis 19.90 
2 Scampi, 4 soorten vis volgens dag aanbod (+/-
240gr/pers.) met  gemengde salade,
aardappelsalade, 3 sausjes, brood en boter

Meer gourmet! (per 2 personen) 10.90 
Wokgroenten, champignonschijfjes,
pastasalade, kruidenboter
In geval van BBQ) , groenten brochette in plaats
van Wokgroenten en champignonschijfjes

De huur van het toestel is inbegrepen,
wel vragen wij een waarborg van € 25.00)

HOME COOKING  vandaag bestellen: morgen smullen!!
***NIEUW***

Hamburgerpakket 17.90 per persoon
(kan ook vegetarisch)

Alles om zelf twéé zalige hamburgers te
maken. Wij voorzien ook een BBQ-toestel
met een speciale hamburger-bun warmer

 
2 hamburgers (170gr, 100% rund), 2 brioche-
buns, 2 sauzen, spek, cheddar, ijsbergsla,
tomaat,  komkommer,  augurk en krokante ui.

Kipfilet met voorjaarsgarnituur 15.90*
Balletjes in tomatensaus met voorjaarsgarnituur
14.90*
Videe (kippenragout) met  voorjaarsgarnituur 14.90
Vispannetje met voorjaarsgarnituur 15.90*
Huisbereid stoofvlees met  voorjaarsgarnituur 14.90
Vegetarische balletjes met  voorjaarsgarnituur 15.90
Casselerrib met voorjaarsgarnituur15.90*

Krieltjes*
Rijst*
Pasta
Puree*
Glutenvrije pasta +  € 1.50

AARDAPPEL GARNITUREN

Béarnaise 2.50*

SAUZEN

Champignonroom
2.50*
Peperroom 2.50 *

DIVERSEN
500 gr huisbereid stoofvlees 8.50
500 gr verse kippenragout 9.90
Mayo, ketchup, tartaar, mosterd, curryketchup
0.70
Gesnipperde ui (100 gr) 1.00
Speciaalsaus (mayo, curryketchup, gesnipperde
ui) 1.50

Gourmet Vegetarisch 21.90 
Hamburger, Cordon-blue, balletjes en roerbak
reeptjes allemaal Vegetarisch met 
 gemengde salade, aardappelsalade, 3
sausjes, brood en boter


