MIDDAG
Tosti kaas
Tosti ham en kaas
Tosti salami en kaas
Tosti tonijnsalade
Tosti Terschelling,

LEKKER GEZOND LEKKER WARM
3,5
4
4
5

met geitenkaas en cranberry compôte

5

Soepie
5
De lekkerste
tomatensoep, met brood
Soms is er een extra
soep, vraag gerust!

Broodje kidsburger 8,5

Broodje kroket

Bakkie poffertjes
4
met stroop en lekker veel
poedersuiker

4,5

Runderkroket of
kaaskroket op wit of
bruin brood of liever

met friet & mayo? 5,5
Grote trek

8,5
Een kopje tomatensoep
met een tosti kaas of
tosti ham/kaas

Met tomaat, sla,
komkommer,
verse dikke frieten,
ketchup & mayo

Appelsap / perensap 2,7
Melk (bio) 2,3
Cranberrysap 4
Verse sinaasappelsap
4,1
Ook lekker met:
p bolletje vanille-ijs 5,1
(smaakt als Split-ijsje!)

LEKKER ZOET
Fristi 2,8
Chocomel 2,8

Portie dikke frieten 5

Ranja met een rietje
Kies je kleur!

met knoflookmayonaise

rood/oranje/groen 1,7

Liever gewone mayo?
Dat kan ook!

Warme choco 3
p• slagroom 3,5
p• marshmellows 3,5
p• slagroom en
marshmellows 4

LEKKER FRIS
Coca Cola 2,6
Coca Cola Zero 2,6
Lipton Ice Tea 2,9
Lipton Ice Tea Green 2,9
(zonder prik!)
Fanta sinas 2,6
Fanta cassis 2,6
Sprite 2,6

KINDERKAART
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Soepie

HOOFD
5

de lekkerste tomatensoep, met brood
Soms is er een extra soep, vraag gerust!

Broodplankje

7

LEKKER SNAAIEN
Bitterballen 8 stuks 7,9
Kaastengels 6 stuks 7,9
Bakje nacho chips 4,5
Bakje chips 2
Broodplankje 7
met kruidenboter en aioli

8,5

Kinderfeest met verrassing
vanille-ijs met aardbeiensaus,
mini smarties en slagroom

5

8,0

Chocoladepret met verrassing
vanille-ijs met chocoladesaus,
kletskop crunch en slagroom

5

Carameldroom met verrassing
vanille-ijs met caramelsaus,
gesuikerde wwnootjes en slagroom

5

8,0

Zoete verrassing, schaaltje om te delen
of lekker voor jezelf

5

3,5

Appel noten taart, met slagroom
Cranberry kwarktaart, met slagroom
Blueberry cheesecake, met slagroom
Brownie met caramel en pecannoten

Met tomaat, sla, komkommer,
verse dikke frieten, ketchup & mayo

met kruidenboter en aioli

Portie dikke frieten 5
met knoflookmayonaise
Liever gewone mayo? Dat kan ook!

Broodje kidsburger

NA

Stokje kipsaté
Met satésaus, kroepoek, komkommer,
verse dikke frieten, ketchup & mayo

Verse dikke frieten met keuze uit:
6,8
Runder-/kaaskroket/ kipnuggets/ visvingers
met ketchup & mayo en plakjes komkommer

Bakkie Poffertjes XL
Dubbele portie poffertjes met stroop
en lekker veel poedersuiker

Bakje lekker gezond
Met komkommer, snoeptomaatjes en paprika

Portie appelmoes

1,5

Bolletje vanille-ijs erbij?

4,3
4,3
4,3
5,1
+1,0

