
menu
kaart



Warme dranken
Koffie  2.35
Cappuccino  2.70
Latte macchiato 2.70
Espresso  2.40
Thee  2.30

koude dranken
Coca Cola  2.75
Fanta Sinas  2.75
Coca Cola Zero 2.75
Sprite 2.75
Fanta Cassis  2.75
Rivella  2.75
Fuze Ice Tea green  2.75
Fuze Ice Tea sparkling  2.75
Chaudfontaine 2.75
Chaudfontaine sparkling 2.75 
Bitter Lemon  2.75
Red Bull (blikje)  3.15
Chocolademelk (blikje) 2.75
Fristi (blikje) 2.75
Appelsap (flesje) 2.95
Sinaasappelsap (flesje) 2.95

alcoholische dranken
Heineken 3.10 
Radler 3.10  
Texels Skuumkoppe 3.65
Affligem blond 3.75
Apple Bandit 3.10
Desperados  4.75
Pinogrigio  4.25
Rosé Pinogrigio  4.25

alcoholvrije dranken
Heineken 0.0% 3.10 
Radler 0.0% 3.10
Texels Skuumkoppe 0.0% 3.65

milkshakes*
*Keuze uit diverse smaken
Klein  2.85
Middel  3.35
Groot  4.35

Keuze voor
Iedereen!



lunch*
*tot 17.00u, bij lunch keuze tussen 
italiaanse bol of pisto wit/bruin €1.25

uitsmijter ham/kaas oF sPek 9.00
2 sneetjes speltbrood met 3 eieren, 
en een bolletje rundvlees salade 

Broodje GeZond  5.00
broodje met sla, ham, kaas, 
tomaat, rode uit, komkommer, ei 
en een heerlijke mosterd dille dressing

Broodje Beenham  6.50
met sla, tomaat, beenham 
en een heerlijke mosterd dille dressing

huisGemaakte satÉ   9.25
varkenshaassaté/kipsaté van het huis, 
geserveerd met brood of patat en salade

Piri-Piri  7.25
broodje pittig gekruide kip, champignons, 
sla, tomaat, paprika en ui

Broodje vertruFFelijk  8.10
met sla, gemarineerde beefreepjes, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

tosti ham/kaas 3,95

tosti Pulled Pork 7,50
dubbele tosti met kaas, pulled pork en chilisaus

maaltijdsalades*
*Geserveerd met friet (+1,25) of brood

kiP 10.25
verse gemengde sla met heerlijke malse kip, 
rode ui, tomaat, komkommer, gegrilde paprika, 
ei, bacon en een heerlijke mosterd dille dressing

BeeF 12.50
verse gemengde sla met beefreepjes, 
olijven, gegrilde paprika, Parmezaanse kaas 
en truffelmayonaise 



Patat
Patat   2.50
Patat groot   3.55
Raspatat   2.65
Raspatat groot   3.75
Twisterfriet   3.50
Wedges   3.50

snacks
Frikandel   2.10
Frikandel XXL   4.10
Viandelle   2.50
Kroket   2.10
Kwekkeboom kroket   2.35
Kalfskroket   2.35
Satékroket   2.35
Goulashkroket   2.35
Bamischijf   2.40
Nasischijf   2.40
Kaassoufflé   2.30
Ham/kaassoufflé   2.35
Portie spareribs (500 gr.)   8.95
Eierbal   3.20
Hamburger   3.10
Picanto   2.40
Mexicano   2.45
Berehap   3.10
Boerenbrok   2.45
Hete donder   3.10
Lihanboutje   2.30
Braadworst   2.85
Sitostick   2.80
Shoarmarol   3.15
Smulrol   2.95
Gehaktbal   3.45
Loempia   4.20
Loempia spec.   5.85
Portie bitterballen (8 st.)   4.20
Twijfelaar (8 st.)   4.45
Varkenshaassaté   8.25
Varkensschnitzel   8.50
Slaatje  3.50

kiPsnacks
Kipcorn   2.40
Halve kip   7.10
Kipburger   3.10
Kipfiletschnitzel   6.95
Kipnuggets (8 st.)   4.05
Kipsaté   7.95
Spicy kipnuggets (6 st.)  4.05
Chicken stripes (6 st.)   6.45
Chicken wings (6 st.)   6.45
Grote chicken bucket        14.75

voor de veGetariërs   
Frikadel  2.45
Pittige bamischijf  2.45
Groentekroket  2.35
Kaassoufflé  2.30
Kaaskroket  2.35
Avocado burger  3.85
Draadjesvleeskorket  2.75
  
   

Glutenvrije snacks
Frikandel  2.75 
Kroket  2.75
Mexicano  3.40

Broodjes
Ham, kaas of ei  2.60
Broodje kipburger  4.85
Piri piri  7.25
Joppieburger  5.25
Beenham  6.50
Kipshoarma  7.25 
Hamburger speciaal  4.45
Hamburger speciaal + ei  5.20 

sauZen
Mayonaise | curry | ketchup  0.50
Speciaal  0.75
Satésaus  0.75
Oorlog  0.95
Joppiesaus  0.75
Knoflooksaus  0.75

Beker mayonaise | curry | ketchup v.a. 1.95
Beker satésaus v.a. 2.20
Beker joppiesaus v.a. 2.10
Beker speciaal v.a. 2.20

extra Bij te Bestellen
Gebakken champignons/ui  1.75
Champignonroomsaus  1.75

Snacks zijn ook te bestellen op 
een zacht wit bolletje (+ 0.80), 
wit/bruine pistolet of Italiaanse bol (+ 1.25)



BurGer sPecials*

heinsiusstraat BurGer 8.108.10 12.10
met een 140 gram rundvleesburger,
sla, tomaat, rode ui, cheddar kaas, bacon,
gefrituurde uienringen en een mix van 
sweet pickle relish, American mustard en 
tomato country relish

haveltermade BurGer 7.957.95 11.95
met een 140 gram rundvleesburger, 
sla, tomaat, Parmezaanse kaas 
en truffelmayonaise

american BurGer  9.959.95 13.95
met een 140 gram rundvleesburger,
sla, tomaat, rode ui, pulled pork, bacon
cheddar kaas, gefrituurde uienringen
en BBQ saus

sPicY chicken BurGer 7.507.50 11.50
met een 110 gram crunchy filetburger,
sla, augurk, rode ui, jalapenos, 
bacon en pittige mayonaise

eGGBurGer  7.507.50 11.50
met een 140 gram rundvleesburger, sla,
tomaat, rode ui, ei, komkommer, 
fritessaus en curry 

BaconBurGer  7.107.10 11.10
met een 140 gram rundvleesburger, sla,
tomaat, rode ui, bacon, cheddar kaas, 
komkommer, fritessaus en curry

cheeseBurGer  6.956.95 10.95
met een 140 gram rundvleesburger, sla, 
tomaat, rode ui, cheddar kaas, 
komkommer, fritessaus en curry

countrY chicken BurGer  7.957.95 11.95
met een 110 gram crunchy filetburger,
sla, tomaat, bacon, gebakken ei,
gefrituurde uienringen en BBQ saus

avocado BurGer   9.359.35 13.35
met sla tomaat en een mix van 
sweet pickle relish, American mustard 

*Ook als menu te 
bestellen incl. friet & sla

Patat sPecials*
*Keuze tussen twisterfriet, wedges €1.00
of raspatat €0.20

Patat stooFvlees   9.95
patat, huisgemaakte stoofvlees en incl. mayo

Patat varkenshaas   9.50
patat, gebakken ui en champignonroomsaus

Patat Piri-Piri   9.50
patat, pittig gekruide kip, champignons, 
paprika en uien

Patat shoarma xl   9.50 
patat, kipshoarma, sla, tomaat, 
komkommer, kaas en knoflooksaus

Patat BrandWeer   9.25
patat, Pulled pork, jalapenos, augurk, 
rode ui, cheddar kaas en vlammetjes saus 

BoerenFrites   8.50
patat, gebakken paprika, spekreepjes, 
champignons, uienringen en gebakken ei

Patat vertruFFelijk   9.95
patat, gemarineerde beefreepjes, sla, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Patat catamaran   6.95
patat, 2 frikandellen en speciaal saus

Patat kiP keBaB   8.95
patat, sla, kip kebab, tomaat, komkommer 
en knoflooksaus



menus*
*Keuze tussen twisterfriet, wedges €1.00
of raspatat €0.20

halve kiP menu   13.50

kiPschnitZel menu   13.75

varkensschnitZel menu   14.75

schnitZel deluxe   16.25
met champignons, ui, paprika en kaas

kiPsatÉ |  varkenshaassatÉ 14.25
3 stokjes van de plaat met satésaus

sPareriBs menu   14.95
500 gr. zoet gemarineerde spareribs
uit de oven

Bami |  nasi menu   13.50
geserveerd met gebakken ei en ham
3 stokjes saté (kip of varken)

Boeren GehaktBalmenu   13.75
200 gr. gehaktbal van de plaatselijke slager
met champignons, ui en spek

halal
*Keuze tussen twisterfriet, wedges €1.00 
of raspatat €0.20

Patat Piri-Piri* 9.50
patat, pittig gekruide kip, champignons, 
paprika en uien

Patat shoarma xl* 9.50 
patat, kipshoarma, sla, tomaat, 
komkommer, kaas en knoflooksaus

Patat kiP keBaB  8.95
patat, sla, kip kebab, tomaat, komkommer 
en knoflooksaus

**Ook als menu te bestellen incl. friet & sla €4.00

sPicY chicken BurGer** 7.507.50
met een 110 gram crunchy filetburger, sla, 
augurk, rode ui, jalapenos en pittige mayonaise

countrY chicken BurGer**  7.957.95
met een 110 gram crunchy filetburger, sla, tomaat, 
gebakken ei, gefrituurde uienringen en BBQ saus

snacks
Frikandel 2.10
Mexicano 2.50
Hamburger  3.20
Broodje kipburger 4.85
Broodje kipshoarma 7.25 
Spicy kipnuggets (6 st.) 4.05
Halal chicken stripes (6 st.) 6.45
Halal chicken wings (6 st.)  6.45
Halal chicken bucket 14.75

kindermenu                                   5.855.85
Keuze uit:
Frikandel | kipnuggets 4 st. | kroket
kaassoufflé | Kindercola | fristi | appelsap





W W W . d e h av e lt e r m a d e . n l

Vr 11.00u  - 21.00u
Za 11.30u  - 21.00u
Zo 16.00u  - 20.00u

Bestel online
 aFhalen + BeZorGen

Heinsiusstraat 151-153  |  7942TS Meppel  |  0522 25 64 12

Ma gesloten
Di 16.00u  - 20.00u
Wo-Do 11.30u  - 20.00u


