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VOORGERECHTEN

MAALTIJDSALADES

Soep wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Maaltijdsalades worden geserveerd met
stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep
zoete Chinese tomatensoep

4.25

Groentesoep

4.50

Brood plankje met kruidenboter los

2.95

Carpaccio van runderhaas chef’s tip!
Parmezaanse kaas | zongedroogde tomaat |
rucola | pijnboompitten | truffelmayonaise

Caesar Maaltijdsalade
sla | krokante kip | cherrytomaat | rode ui |
komkommer | croutons | ei | dressing naar keuze

9.50

9.75

8.95

Tonijn Maaltijdsalade
sla | tonijn | rode ui | cherrytomaat | gekookt ei |
komkommer | olijven | dressing naar keuze

8.50

Borrelplankje voor één
5 luxe minisnacks | twee sausjes

4.50

Griekse Maaltijdsalade
sla | feta | olijven | rode ui | cherrytomaat |
komkommer | dressing naar keuze

Caesar Salade
sla | gefrituurde kipfilet | cherrytomaat | mais |
rode ui | yoghurt dressing

5.95

Side Salad
3.50
slamix | coleslaw | cherrytomaat | komkommer | rode ui

Tonijn Salade
6.25
sla | tonijn | cherrytomaat | olijf | rode ui | yoghurt dressing

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van
ingrediënten die allergische reacties kunnen veroorzaken.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Slaatje
2 bollen rundvleessalade | ei | wortel | augurk |
zilveruitjes

2.95

HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse frites en salade.

Mixed Grill*
kipfilet | biefstuk | varkenshaas

15.95

Halve Haan
in de oven gebakken halve haan

12.95

Shoarma / Gyros
knoflooksaus

13.95

Pulled Pork chef’s tip!
slow-cooked pulled pork | smokey BBQ-saus

12.95

Schnitzel*

13.95

Boerenschnitzel
14.50
spekjes | paprika | ui | champignon | gebakken ei
Kibbeling
knoflooksaus, ravigottesaus of Joppiesaus

11.95

Spareribs
15.95
gemarineerde spareribs van het huis | sweet of spicy
Saté spiezen
keuze uit kipsaté of varkenssaté | satésaus

12.95

Nasi of Bami
keuze uit 2 stokjes kipsaté of varkenssaté |
gebakken ei | rauwkostsalade | kroepoek

11.95

fry’s world kidsmenu

* met saus naar keuze, champignonsaus, satésaus,
zigeunersaus of pepersaus

PIZZA’S
Margherita
tomatensaus | kaas | oregano

6.75

Salami
tomatensaus | kaas | oregano | salami

7.25

Pulled Pork
9.95
tomatensaus | kaas | oregano | 125 gram pulled pork |
rode ui | BBQ-saus
Tonno
tomatensaus | kaas | oregano | 125 gram tonijn |
olijven | rode ui

595

Frites met saus naar keuze,
keuze uit een frikandel,
kroket, kipnuggets of
knakworst, Sisi en
een verrassing

voorgerechten, salades en hoofdgerechten

9.95

