Family’s Favorieten

BURGERS
Onze favoriet! Laat je verrassen door de heerlijke
smaakcombinaties. De burgers zijn gemaakt van
100% rundvlees, kipfilet of zijn vegetarisch en worden
geserveerd op een ambachtelijk brioche broodje. Het menu
wordt geserveerd met frites en een frisse salade.

Onder de noemer Family’s Favorieten serveren we
onze lekkerste frites specials en burgers aan jou.
Dit zijn premium producten in verrassend lekkere
smaakvariaties. Wat is jóuw favoriet?

FRITES SPECIALS
7,50

Frites Kapsalon

8,50

Met gebakken spek, ui en champignons
Met shoarma, kaas, ijsbergsla en knoflooksaus

Frites Kipsalon

8,50

Frites Stoofvlees

8,50

Met gebakken kipstukjes, kaas, ijsbergsla en knoflooksaus
Met langzaam gegaard stoofvlees en bosui

Geserveerd met frites of witte rijst en een frisse salade
15,95

Spicy Chicken

15,95

Beef Teriyaki

16,95

Beef Special

16,95

Thai Tofu

15,95

Kipstukjes met paprika, champignon en ui,
afgeblust met spicy saus
Biefstukreepjes met paprika, champignon en ui,
afgeblust met teriyaki saus
Biefstukreepjes met champignon-roomsaus
Vegetarische tofu met paprika, champignon en ui
in een milde Thaise curry

Favorieten

De Klassieker

5,50

9,95

De Amerikaanse

5,95

10,25

Bacon-egg-cheeseburger

6,25

10,50

Kipburger knoflooksaus

5,95

10,50

Kipburger citroenmayonaise

5,95

10,50

Hot&spicy kipburger

5,95

10,50

Kipburger brie

5,95

10,50

Spinazie-kaasburger

5,95

10,50

Sla, tomaat, ui, augurk, cheddar kaas
en burger relish
Sla, bacon, cheddar kaas, gebakken ei
en burger relish
Coleslaw, sla, tomaat en knoflooksaus
Sla, ui, coleslaw en lemon pepper mayonaise

PANGERECHTEN
Kipstukjes met paprika, champignon, ui in een
milde Thaise curry

Menu

Sla, tomaat, ui, augurk en burger relish

Boerenfrites

Thaise Curry

Los

Sla, cheddar kaas, jalapeño, ui, paprika
en smokey hot cocktailsaus
Sla, brie en BBQ-saus
Sla, coleslaw en truffelmayonaise

Ook vegetarisch te bestellen

Vegetarisch

FLATBREADS

BELEGDE BROODJES
Keuze uit desem mais, desem bruin brood
of een harde witte bol
7,00

Brie

8,00

Gerookte zalm

9,00

2 Kwekkeboom kroketten met mosterd

8,50

Carpaccio

9,50

Gehaktbal uit de jus

8,50

Met tomaat, sla, walnoot en honing
Met roomkaas en sla
Ook vegetarisch te bestellen met groentekroketten!
Met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten en truffelmayonaise
Met keuze uit satésaus of fritessaus

Soepje naar keuze, een snede desem met een
Kwekkeboom kroket en een snede desem met
ham, kaas en gebakken ei

Kipsaté

3 stokjes kip geserveerd met satésaus,
gedroogde uitjes, kroepoek, frisse salade
en frites

12,50

14,00

UITSMIJTERS
Twee snede desem mais of desem bruin brood met 3 eieren
Ham en Kaas
Boeren

met gebakken spek, ui en champignons

8,50
9,75

Griekse salade

13,50

Salade geitenkaas

13,50

Salade gerookte zalm

14,00

Hete kip salade

14,00

Carpaccio

14,00

Met gemengde salade, fetakaas, olijven, pijnboompitten,
tomaat, croutons, Parmezaanse kaas en honingdressing
Met gemengde salade, appel, walnoot, pijnboompitten,
tomaat, croutons, Parmezaanse kaas en honingdressing
Met gemengde salade, kappertjes, pijnboompitten,
tomaat, croutons, Parmezaanse kaas en honingdressing
Met gemengde salade, stukjes pittige kip, ananas,
pijnboompitten, tomaat, croutons, Parmezaanse kaas en
honingdressing

Bereid op desem mais of desem bruin brood

Lunch

8,50

Shoarma op flatbread met paprika, ui en huisgemaakte
knoflooksaus

Met brood of portie frites

TOSTI’S
Ham en kaas
Ham, kaas en ananas
Brie, tomaat en groene pesto

Flatbread shoarma

MAALTIJDSALADES

Onze klassiekers
12-uurtje

8,50

Hete kipstukjes op flatbread stukjes pittige kip,
met paprika en ui

Gezond

Met ham, kaas, sla, komkommer, tomaat en ei

Flatbread hete kip

5,50
5,75
6,00

Met gemengde salade, pijnboompitten, tomaat, croutons,
Parmezaanse kaas, honingdressing en truffelmayonaise
en een mosterd-mayo dressing

Vegetarisch
Lunch wordt geserveerd tot 16.00 uur

VOORAF
Brood met kruidenboter en aioli
Verse soepen

5,25
5,50

Nacho’s met kaas en salsadip
Carpaccio

4,95
9,95

Tomatensoep of soep van de chef

Met truffelmayonaise, zongedroogde tomaat,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Garnalenkroketjes 4 stuks
Plankje Oldemarkt

Proeverijtje van diverse lekkernijen.
Te bestellen vanaf 2 personen

6,95
15,00

Spareribs

18,50

Schnitzel roomsaus

15,95

Schnitzel Oldemarkt

15,95

3 stokjes kip geserveerd met satésaus, gedroogde uitjes
en kroepoek

Fish en Chips

Gebakken kibbeling in een krokant jasje met knoflooksaus

Spicy Chicken

15,95

Beef Teriyaki

16,95

Beef Special

16,95

Thai Tofu

15,95

Kipstukjes met paprika, champignon en ui,
afgeblust met spicy saus
Biefstukreepjes met paprika, champignon en ui,
afgeblust met teriyaki saus

Frietvriendjes kindermenu 		

Geserveerd met frites en frisse salade

Kipsaté

15,95

Kipstukjes met paprika, champignon, ui in een
milde Thaise curry

Kleine genieters

MAALTIJDEN

Varkensschnitzel met gebakken spek, ui, paprika
en champignons

Thaise Curry

Vegetarische tofu met paprika, champignon en ui
in een milde Thaise curry

Liever een maaltijdsalade? Maak een keuze
uit onze salades van de lunchkaart

Varkensschnitzel geserveerd met champignon roomsaus

Geserveerd met frites of witte rijst en een frisse salade

Biefstukreepjes met champignon-roomsaus

MAALTIJDSALADES

Zo lekker, om je vingers bij af te likken!
Geserveerd met huisgemaakte knoflooksaus

PANGERECHTEN

14,00

Frites met een kroket, frikandel, kaassoufflé of
4 kipnuggets, appelmoes, Capri-Sun én je krijgt
een leuke verrassing!

PIZZA’S
Margarita
Tomatensaus en kaas
Salame Tomatensaus, kaas en salami
Proscuitto Tomatensaus, kaas en ham
Hawaï Tomatensaus, kaas, ham en ananas
Vegetaria

8,50
9,00
9,00
9,95
9,95

Campino

10,95

Pollo		

11,95

Shoarma

11,95

Salmone

11,95

Tomatensaus, kaas, champignons, olijven, ui en paprika

13,50

Tomatensaus, kaas, salami, ham, champignons en ui
Tomatensaus, kaas, kipstukjes, ananas, paprika en
knoflooksaus
Tomatensaus, kaas, shoarma, ui, paprika en knoflooksaus

FAMILY’S FAVORIETEN

Onder de noemer Family’s Favorieten serveren we
onze lekkerste frites specials en burgers aan jou.
Dit zijn premium producten in verrassend lekkere
smaakvariaties. Kies jouw favoriet!

Diner

5,95

Tomatensaus, kaas, gerookte zalm, ui en kappertjes

Tonno Tomatensaus, kaas, tonijn, ui en kappertjes
11,95
Quattro Formaggi
Tomatensaus met vier soorten kaas 11,95
Extra groente, fruit, kaas, ham of salami
Extra shoarma of zalm

1,50
3,00

Ook vegetarisch te bestellen
Vegetarisch
Diner wordt geserveerd vanaf 16.30 uur

