
LUNCH - TOT 17.00U -

UITSMIJTER HAM/KAAS OF SPEK 9.00
2 sneetjes speltbrood met 3 eieren, 
en een bolletje rundvlees salade 

PISTOLET GEZOND 5.00
pistolet (wit of bruin) met sla, ham, kaas, 
tomaat, komkommer, ei 
en een heerlijke mosterd dille dressing

BROODJE BEENHAM 5.95
met sla, tomaat, beenham en honing mosterdsaus

HUISGEMAAKTE SATÉ 7.75
varkenshaassaté/kipsaté van het huis, 
geserveerd met brood en atjar

PIRI-PIRI 6.85
broodje pittig gekruide kip, champignons, sla, 
tomaat, paprika en ui

BROODJE VERTRUFFELIJK 7.75
met sla, gemarineerde beefreepjes, 
Parmezaanse kaas en truff elmayonaise

WARM VLEES 6.85
broodje fricandeau met champignon, 
ui en satésaus

TOSTI 3,95

BURGER SPECIALS*

HEINSIUSSTRAAT BURGER 7.50 11.50
met een 140 gram rundvleesburger,
sla, tomaat, rode ui, cheddar kaas, bacon,
gefrituurde uienringen en een mix van 
sweet pickle relish, American mustard & 
tomato country relish

HAVELTERMADE BURGER 7.25 11.25
met een 140 gram rundvleesburger, sla, 
tomaat, Parmezaanse kaas en truff elmayonaise

COUNTRY CHICKEN BURGER  6.95 10.95
met een 110 gram crunchy fi letburger,
sla, tomaat, bacon, gebakken ei,
gefrituurde uienringen en BBQ saus

AVOCADO BURGER  8.75 12.75
met sla tomaat en een mix van 
sweet pickle relish, American mustard 
& smokey hempsauce

SOMBRERO BURGER  7.25 11.25
met een 110 gram crunchy fi letburger,
sla, tomaat, komkommer, rode ui,
gebakken ei, bacon, tortilla chips,
salsa dip, guacamole en vlammetjessaus

ITALIAN BURGER  7.50 11.50
met een 140 gram rundvleesburger,
sla, tomaat, chorizo, Parmezaanse kaas,
pesto en ketchup

AMERICAN BURGER  9.75 13.75
met een 180 gram rundvleesburger,
sla, tomaat, rode ui, pulled pork, bacon
cheddar kaas, gefrituurde uienringen
en BBQ saus

SPICY CHICKEN BURGER 7.25 11.25
met een 110 gram crunchy fi letburger,
sla, augurk, rode ui, jalapenos, 
bacon en pittige mayonaise

MAALTIJDSALADES*
*Geserveerd met friet (+1,00) of brood

KIP 9.25
verse gemengde sla met heerlijke malse kip, 
rode ui, tomaat, komkommer, gegrilde paprika, ei, 
bacon en een heerlijke mosterd dille dressing 

BEEF 10.50
verse gemengde sla met beefreepjes, 
olijven, gegrilde paprika, Parmezaanse kaas 
en truff elmayonaise

Unieke combinaties? 
zie onze 

Bier Burger kaart

*Ook als menu te 
bestellen incl. friet & sla



MENUS*
*Geserveerd met friet of wedges & een frisse salade

HALVE KIP MENU 12.00

KIPSCHNITZEL MENU 12.25

VARKENSSCHNITZEL MENU 13.85

KIPSATÉ |  VARKENSHAASSATÉ 13.00
3 stokjes van de plaat met satésaus

SPARERIBS MENU 13.50
600 gr. zoet gemarineerde spareribs uit de oven

SCHNITZEL DELUXE 14.95
met champignons, ui, paprika en kaas

BAMI |  NASI MENU 12.25
geserveerd met 3 stokjes saté (kip of varken) en atjar

BOEREN GEHAKTBALMENU 11.50
200 gr. gehaktbal van de plaatselijke slager
met champignons, ui en spek

PATAT SPECIALS
PATAT STOOFVLEES 9.25
patat, huisgemaakte stoofvlees, incl. mayo

PATAT VARKENSHAAS 8.95
patat, gebakken ui en champignonroomsaus

PATAT PIRI-PIRI 8.50
patat, pittig gekruide kip, champignons, paprika en uien

PATAT SHOARMA XL 8.75
patat, kipshoarma, sla, tomaat, 
komkommer, kaas en knofl ooksaus

BOERENFRITES 7.50
patat, gebakken paprika, spekreepjes, 
champignons, uienringen en gebakken ei

PATAT VERTRUFFELIJK 9.50
patat, gemarineerde beefreepjes, sla, 
Parmezaanse kaas en truff elmayonaise

CATAMARAN 6.50
patat, 2 frikandellen en speciaal saus

EXTRA BIJ TE BESTELLEN
Gebakken champignons/ui 1.75
Champignonroomsaus 1.75

KINDERMENU                      5.35
Keuze uit:

Frikandel | kipnuggets 4 st. | kroket | kaassouffl  é |
kindercola | fristi | appelsap

Kindercola | fristi | appelsapWARME DRANKEN
Koffi  e  2.25
Cappuccino  2.60
Latte macchiato 2.60
Espresso  2.30
Thee  2.20

KOUDE DRANKEN
Coca Cola  2.70
Fanta Sinas  2.70
Coca Cola Zero 2.70
Sprite 2.70
Fanta Cassis  2.70
Rivella  2.70
Fuze Ice Tea green  2.70
Fuze Ice Tea sparkling  2.70
Chaudfontaine 2.70
Chaudfontaine sparkling 2.70 
Bitter Lemon  2.70
Red Bull (blikje)  2.95
Chocolademelk (blikje) 2.60
Fristi (blikje) 2.60
Appelsap (fl esje) 2.85
Sinaasappelsap (fl esje) 2.85

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Heineken 2.90 
Desperados  4.50
Pinogrigio  4.00
Rosé Pinogrigio  4.00

ALCOHOLVRIJE DRANKEN
Heineken 0.0%  2.85 
Radler 0.0%   2.85

zie onze
bierkaart


