SPECIALITEITEN
SPECIALITEITEN VAN HET HUIS
Ribs & Wings

€ 18,50

Kib & Rings

€ 16,50

gemarineerde spareribs mild of pittig, chicken wings, huisgemaakte
sauzen, twister frites met mayonaise of saffraan rijst en verse salade
kibbeling en inktvisringen met huisgemaakte sauzen,
twister frites met mayonaise of saffraan rijst en verse salade

VOOR DE LEKKERE TREK
Bitterballen [8 stuks]
Bittergarnituur
Chicken Wings [6 stuks]

€ 5,75
€ 5,25
€ 4,95

Brood met div. smeersels [2 pers.]
Cheese sticks [8 stuks]

€ 6,75
€ 5,75

Tapas plateau [2 pers.]
€
Kibbeling, gerookte zalm, garnalenkroketten, inktvisringen,
serannoham, carpaccio, bitterballen, chicken wings, olijven,
sausjes, luxe brood en boter

26,50

met chilisaus

met chilisaus

Kibbeling
Lekkerbek
Inktvisringen [7 stuks]

€ 4,25 / € 5,75
€ 4,95
€ 4,25

LUNCH
TWAALF UURTJE [TOT 17 U.]

UITSMIJTER [TOT 17 U.]

Vlees

€ 10,75

Vis

€ 13,95

meerdere sneden luxe brood, een gebakken ei,
ham, kaas, kommetje soep en een ambachtelijke kroket
meerdere sneden luxe brood, een gebakken ei,
gerookte zalm, kommetje soep en een garnalenkroket

3 eieren op wit brood

Ham of kaas of bacon
Ham en kaas
Bacon en kaas
Ham, kaas en bacon
Ham, kaas en Goulash
Gerookte zalm

€ 6,50
€ 6,95
€ 6,95
€ 8,75
€ 8,95
€ 8,55

UITSMIJTER [TOT 17 U.]
3 eieren op luxe oer bruin brood

Ham of kaas of bacon
Ham en kaas
Bacon en kaas
Ham, kaas en bacon
Ham, kaas en Goulash
Gerookte zalm

€ 7,95
€ 8,50
€ 8,50
€ 9,95
€ 10,50
€ 10,25

LUNCH
LUXE OER BRUIN BROOD
Stoofvlees

€ 8,75

Gehaktbal

€ 7,25

huisgemaakte runderstoofvlees met gebakken ei

huisgemaakte gehaktbal uit de jus met mayonaise en mosterd

2 garnalenkroketten

€ 11,85

2 ambachtelijke kroketten

€ 9,85

met een huisgemaakte saus
met mosterd

Carpaccio

met rundercarpaccio, parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaatje, ui, pijnboompitjes, karpertjes en dressing

Varkenshaas saté

€ 9,85

Gerookte zalm

€ 11,85

Gezond

€ 9,25

drie stokjes malse varkenshaas saté met
huisgemaakte saté saus en gebakken uitjes

TOSTI [TOT 17 U.]
Ham en kaas
Hawaï
Kaas en tomaat
Kaas en spek
Zalm

€ 3,60
€ 3,85
€ 3,60
€ 3,60
€ 4,95

Havenzicht

€ 4,95

Spaans

€ 4,95

gerookte zalm, kruidenkaas en ui
ham, kaas, ui, tomaat en een gebakken ei
serrano ham, kaas en truffelmayonaise

€ 10,85

pijnboompitten, ui, zongedroogde tomaatjes,
kappertjes, zalm en dressing
met sla, kaas, ham, tomaat, augurk, maïs,
komkommer, pijnboompitten, ei en ui

DINER
SOEP
Tomatensoep
Groentesoep
Goulashsoep

MAALTIJD SALADES
€ 4,95
€ 4,95
€ 5,65

soep wordt geserveerd met brood en boter

Erwtensoep [seizoen]
met brood en spek

€ 6,75

€ 14,15

Gerookte zalm

€ 14,95

Vegetarisch

€ 14,15

rundercarpaccio, parmezaanse kaas, bacon, kappertjes, ui,
zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes en huisgemaakte dressing

pijnboompitten, parmezaanse kaas, kappertjes, ui, ei, maïs,
komkommer, tomaat, zongedroogde tomaat en huisgemaakte dressing

Shoarma [2 pita broodjes]

€ 8,25

Gyros [2 pita broodjes]

€ 8,25

Kaas
Ham en kaas

€ 2,60
€ 3,10

met ui en huisgemaakte knolooksaus

Carpaccio

gerookte zalm, ui, pijnboompitjes, ei, bacon, kappertjes,
zongedroogde tomaatje en huisgemaakte dressing

PITA BROODJES
met huisgemaakte knoflooksaus

met brood en boter

HAMBURGERS
Hamburger
Hamburger speciaal

€ 3,95
€ 4,75

Cheeseburger
Bacon burger
Hawaï burger
Hamburger met kaas en spek
Vegetarische burger

€ 4,25
€ 4,25
€ 4,25
€ 5,25
€ 4,50

met een gebakken ei

huisgemaakt

Hamburger XXL

€ 10,25

Hamburger kaas XXL

€ 10,25

Kipburger XXL

€ 10,25

Havenzichtburger XXL

€ 10,25

grote hamburger (225 gram) Black angus 100% rundvlees,
bacon, uienringen, gebakken ei, sla, tomaat, augurk en
tomatenketchup op een hamburgerbrood
grote hamburger (225 gram) Black angus 100% rundvlees,
kaas, ui, gebakken ei, sla, tomaat, augurk en
tomatenketchup op een hamburgerbrood
huisgemaakte kipburger (225gr), kaas, gebakken ei,
sla, augurk en cocktailsaus op een hamburgerbrood
grote hamburger (225 gram) Black angus 100% rundvlees,
bacon, kaas, sla, tomaat, augurk en cocktailsaus
op een hamburgerbrood

Wilt u van de burger een schotel maken? Dat kan!
Frites, mayonaise en verse rauwkostsalade € 5,25 extra, liever twister friet? Meerprijs +€ 1,55

VLEES SCHOTELS
Stoofvlees

€ 12,85

Hete kip

€ 12,85

Shaslick [2 stuks]
met huisgemaakte stroganoffsaus

€ 13,95

Hawaï stick [2 stuks]
kipfilet, gebakken ananas met huisgemaakte kerriesaus

€ 12,95

Halve haan

€ 12,95

Varkenshaas saté

€ 12,95

Spareribs mild of pittig

€ 15,50

huisgemaakte runderstoofvlees met een schijfje
gebakken ananas, gebakken ei
stukjes kipfilet in overheerlijke saus met taugé en uien

met huisgemaakte kerrie saus
met malse varkenshaas saté, huisgemaakte saté saus
en gebakken uitjes
gemarineerde spareribs met huisgemaakte knoflooksaus

Schnitzel

€ 11,85

met huisgemaakte champignonroomsaus, pepersaus of stroganoffsaus

Lady Black Angus steak [200gr]
€ 17,00
met huisgemaakte champignonroomsaus, pepersaus of stroganoffsaus
Gentleman Black Angus steak [300gr] € 21,50
met huisgemaakte champignonroomsaus, pepersaus of stroganoffsaus
Beenhammetje

€ 14,95

Rundergoulash

€ 12,85

Shoarma Varkensvlees

€ 13,50

Gyros

€ 13,50

met heerlijke honing-mosterdsaus
huisgemaakt

reepjes shoarma met huisgemaakte knoflooksaus

reepjes gyros met uienringen en huisgemaakte knoflooksaus

Deze gerechten worden geserveerd met frites of saffraanrijst en verse salade. Liever twister friet? Meerprijs +€ 1,55

DINER
VIS SCHOTELS
deze gerechten worden geserveerd met frites of
saffraanrijst en verse salade.
Liever twister friet? Meerprijs +€ 1,55

Lekkerbek

€ 12,00

Kibbeling

€ 11,50

Inktvisringen

€ 11,50

met een huisgemaakte saus
met een huisgemaakte saus
met een huisgemaakte saus

ORIËNT SCHOTELS
Nasi

€ 12,85

Bami

€ 12,85

met malse varkenshaas saté, huisgemaakte satésaus
en gebakken ei
met malse varkenshaas saté, huisgemaakte satésaus
en gebakken ei

DINER
KINDERMENU

PANNENKOEKEN

Frikandel

€ 6,95

Kinderpannenkoek

€ 5,65

Bitterballen

€ 6,95

Kipnuggets

€ 6,95

Appel
Stroop/poedersuiker
Chocopasta
IJs en slagroom
Kersen, ijs en slagroom
Spek
Kaas
Spek en kaas
Stoofvlees

€ 4,50
€ 3,95
€ 4,40
€ 5,65
€ 7,20
€ 4,50
€ 4,95
€ 5,65
€ 5,65

met friet, appelmoes en mayonaise
met friet, appelmoes en mayonaise
met friet, appelmoes en mayonaise

met snoep en verrassing

DESSERT
DESSERT
Kinderijsje

€ 3,50

Dame Blanche

€ 4,95

Sorbet caramel

€ 4,95

Sorbet

€ 5,95

IJs wafel

€ 2,80

Sorbet Boerenjongens & Advocaat

€ 7,50

Crème brûlée

€ 4,50

Crème brûlée luxe

€ 5,95

ijs met disco en slagroom
ijs met chocoladesaus en slagroom
ijs met caramel, nootjes en slagroom
ijs, slagroom en keuze uit:
kersen, aardbei, tropical fruit of rum-rozijnen
ijs en slagroom

vanille softijs, rum-rozijnen, advocaat en verse slagroom
huisgemaakt met gebrande suiker
huisgemaakt met gebrande suiker, vanille softijs,
koekje en verse slagroom

AMBACHTELIJK GEBAK
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Appelgebak met ijs en slagroom

€ 3,10
€ 3,60
€ 4,10

LUXE MILKSHAKE
Vanille
Aardbei
Banaan
Chocolade

€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40

FROZEN CAPPUCCINO [SEIZOEN]
Frozen cappuccino
Frozen cappuccino met caramel
Frozen cappuccino met chocolade
Frozen cappuccino met slagroom

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

SNACKS
SNACKS
Frikandel
Frikandel speciaal [*]
Huisgemaakte Gehaktbal [jus of vet]
Gehaktstaaf
Bereklauw
Bockworst
Kroket ambachtelijke
Goulash Kroket
Garnalen Kroket
Huisgemaakte Shaslick
Huisgemaakte Hawaistick
Bamihap
Nasihap
Mexicano
Shoarmarol
Loempia
Loempia Speciaal [met gebakken ei]
Cervela
Cervela Speciaal [*]
Knakworst
Kipkorn
Kipnuggets
Sitostick
Grizly
Chickenwings [5 stuks]
Kaasstengels [5 stuks]
Kaassoufle
Viandel
Sate van Varkenshaas
Halve haan
* = curry, mayonaise en ui

FRIETES
€ 1,75
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,10
€ 3,05
€ 2,10
€ 2,10
€ 1,85
€ 3,10
€ 4,85
€ 3,85
€ 1,85
€ 1,85
€ 2,10
€ 2,30
€ 3,50
€ 4,75
€ 3,10
€ 3,85
€ 1,65
€ 1,75
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,05
€ 2,85
€ 1,75
€ 1,80
€ 4,65
€ 5,50

2 tot 3 personen
3 tot 4 personen
4 tot 5 personen
5 tot 6 personen
Kleine friet
Middel friet
Grote friet
SMULBOX

€ 4,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 7,00
vanaf € 1,95
vanaf € 2,30
vanaf € 2,85
€ 4,95

WARME DRANKEN
WARME DRANKEN
Koffie
Grote koffie
Decafé koffie
Espresso
Cappuccino

€ 2,45
€ 4,75
€ 2,45
€ 2,55
€ 2,70

Cappuccino [slagroom]
koffie en slagroom

€ 3,10

Koffie verkeerd

€ 2,70

Latte Machiatto

€ 3,35

Latte Machiatto Caramel

€ 3,75

Latte Machiatto Chocolade

€ 3,75

Thee

€ 2,45

Verse muntthee
Warme Chocomelk
Warme Chocolademelk speciaal

€ 2,80
€ 2,95
€ 3,50

koffie, opgeklopte warme melk en schuim

sterke koffie en warme melk
sterke koffie, opgeklopte melk en warme melk in laagjes
sterke koffie, warme melk in laagjes en caramel
sterke koffie, warme melk in laagjes en chocolade
diverse smaken

Challebaut

SPECIALE KOFFIE
Spanish Koffie

€ 5,95

Koffie 43

€ 5,95

Irish Koffie

€ 5,95

French Koffie

€ 5,95

Italian Koffie

€ 5,95

Koffie met Baileys

€ 5,95

Ice Koffie

€ 5,95

koffie, Tia Maria en verse slagroom
koffie, likeur 43 en verse slagroom
koffie, Whiskey, suiker en verse slagroom
koffie, Gran Marnier en verse slagroom

LEKKER BIJ DE KOFFIE
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Appelgebak met ijs en slagroom

€ 3,10
€ 3,60
€ 4,10

koffie, Amaretto en verse slagroom
koffie, Baileys en verse slagroom
espresso, vanille ijs, slagroom en cacao poeder

DRANKEN
FRISDRANK
Coca-Cola, light en zero
Mineraal water (blauw)
Sparkling water (rood)
Fanta
Cassis
Sprite
Tonic
Bitter Lemon
Ginger ale
Ice tea
Ice tea green
Appelsap
Chocomel
Fristi
Red Bull
Ranja
Apfelschorle (biologisch)
Verse jus d’orange
Luxe ice tea
Mineraal water (blauw) [1 l.]
Sparkling water (rood) [1 l.]

WIJN [PER GLAS]
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,85
€ 3,20
€ 1,50
€ 3,20
€ 3,85
€ 3,85
€ 8,75
€ 8,75

SMOOTHIE

Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rode wijn
Droge rosé wijn
Zoete rosé wijn

WIJN [PER FLES]
Droge witte wijn Caresse

€ 15,50

Droge witte wijn Caillou

€ 15,50

Zoete witte wijn Loyal Blue
Rode wijn Radio Boca
Rosé wijn zoet Radio Boca
Rosé wijn droog Caillou
Prosecco La Gioiosa [20 cl.]
Prosecco La Gioiosa [75 cl.]

€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 15,50
€ 6,00
€ 18,50

Chardonnay

Sauvignon blanc

GIN TONIC
Bombay, Hendrick's, Gordon's Pink en Zeeuwse Black Tomato

Gin Tonic Fresh Lemon & Mint
Gin Tonic Frozen Raspberry
Gin Tonic Pink Frozen Raspberry

Tropical Smoothie

€ 4,75

BIER

Sunshine Smoothie

€ 4,75

vraag naar onze uitgebreide bierkaart

Blueberry Smoothie

€ 4,75

aardbeien en banaan
ananas en mango
blauwe bes

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Vaasje
½ Liter
Wisselbier

€ 8,95
€ 8,95
€ 8,95

€ 2,50
€ 5,00
€ 3,95

TOT SNEL!

