,
Menu s

Dranken

Geserveerd met friet, frietsaus en frisse rauwkostsalade
Saté menu

11,00

Shaslick menu

13,50

Halve haan menu

13,25

kip- of varkenshaassaté met huisgemaakte satésaus
2 verse kipshaslicks met pittige knoflook of BBQ saus
heerlijk gekruide halve haan van de grillspecialist

12,25



Schnitzel menu

gepaneerde varkensschnitzel
geserveerd met champignon of pepersaus 14,50

Boerenschnitzel menu

14,75



met gebakken champignons, ui en spekjes

Menu varkenshaaspuntjes 

14,75

Gamba menu

15,50

zeer malse varkenshaas stukjes met champignons
overgoten met peper of champignonsaus
heerlijke gamba’s in een saus van knoflook dille / limoen

Hamburger menu		
keuze uit diverse broodjes hamburger

vanaf 9,50

Boerenkip schotel 

13,00

Shoarma menu	

10,25

licht pikante kipreepjes van de grill met champignons,
ui en spekjes
vers shoarmavlees met pitabroodje
en huisgemaakte pittige knoflooksaus

Kapsalon			

10,25

een combinatie van friet, shoarmavlees,
pittige knoflooksaus, cheddar kaas, sla en tomaat

Lekkerbek menu

	

visfilet in een krokant jasje met ravigottesaus

Loempia speciaal menu	

kip loempia met ham, satésaus en gebakken ei

10,00
11,25

Bami of nasischotel

7,75

Kindermenu

7,00

met zoetzure garnituur, ham, gebakken ei en kroepoek
met portie kip of varkenshaassaté en satésaus 12,75
vrolijke box met frietjes, saus, een snack naar keuze,
danoontje en een leuk cadeautje!

Cola / cola light / cola zero
Fanta / sprite
Bitterlemon / tonic / rivella
Lipton ice / lipton ice green
Dr. Pepper / cassis
Red Bull
Spa rood	
Spa blauw 
Appelsap		
Fristi / chocomel	
Pakje appelsap / fristi 
Glaasje ranja 
Melk
Thee
Warme chocomel
Koffie	
Espresso
Cappuccino 	
Latte macchiato
Ijskoffie romig softijs met espresso en slagroom

2,35
2,35
2,60
2,60
2,60
3,00
2,35
1,85
2,75
2,65
2,00
1,00
2,10
2,00
2,70
2,30
2,10
2,60
3,00
3,50

Alcoholische dranken vanaf 18 jaar
Bavaria
Bavaria 0.0 original 
Bavaria radler lemon 0.0	
Amstel radler lemon 2.0	
Liefmans			
Leffe bruin / leffe blond

Grimbergen dubbel	
Hoegarden witbier 
Flesje wijn: wit / rosé / rood (0,25 cl)

2,50
2,50
2,50
2,75
3,75
3,75
3,75
3,50
4,50

Maaltijdsalades

Shakes & Slushpuppies

Gemarineerde kipreepjes

10

Kleine milkshake				
2,75
Middel milkshake				
3,00
Grote milkshake				
3,25
vanille / aardbei / kersen / banaan / chocolade

Caesarsalade krokante kip 

10

Varkenshaaspuntjes

11

Gegrilde gamba’s 

12

Geitenkaas

11

Carpaccio

11

De salades worden vers gemaakt met gemengde sla, diverse garnituur,
croutons en een huisgemaakte dressing. Met brood of frietjes +2,00
licht pikante kipreepjes, afgeblust met sojasaus
krokante kiphaasjes, parmezaanse kaas en caesar dressing
malse stukjes varkenshaas met champignons
afgeblust met sojasaus
in chili olie gebakken gamba’s afgeblust met sojasaus
honing, spekjes en pijnboompitjes 
truffelmayonaise, pijnboompitjes,
parmezaanse kaas en zongedroogde tomaat

slushpuppie

			

aardbei / bosbes

2,00

Voor mensen
die kwaliteit wensen!

Friet & Sauzen
Friet zonder
Friet met
Friet speciaal
Friet satésaus
Friet oorlog
Friet stoofvlees

kinder
1,95
2,45
2,95
2,95
3,95
3,45

Lunch gerechten

Luxe friet toppings

Keuze uit gewone of Franse friet. Ras friet +0,25

vers afgebakken Molenaarsbrood of wit casinobrood

Een portie friet met daarop een heerlijke topping
normaal
2,25
2,75
3,50
3,50
4,50
4,00

groot
3,10
3,85
4,60
4,60
5,60
5,10

Frietsaus				
Curry / ketchup			
Belgische mayonaise			
Truffel / brander mayonaise
Pittige knoflooksaus huisgemaakt		
Joppiesaus / tartaarsaus
		
Appelmoes			
Satésaus huisgemaakt
Champignonsaus / pepersaus		

0,50
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
0,75
1,25
2,25

BBQ pulled chicken

7,25

Saté met brood 

7,50

Chili Cheese pulled chicken

8,25

Kroketten met brood

7,50

Saté pulled chicken

7,25

Twaalf-uurtje

9,00

Boerenfriet met truffel

7,25

Uitsmijter ham / kaas

9,00

3 spiegeleieren op 2 boterhammen en gesmolten kaas

7,75

Gamba’s

Boeren uitsmijter

6,25

ham, gesmolten kaas, champignons, ui en spekjes

9,75

Loaded stoofvlees

Tosti ham / kaas
Tosti hawaï

3,25
3,75

Tosti kip BBQ

5,25

Boeren tosti 

6,00

Soepen 

4,00

Rauwkostsalade
Slaatje

3,50
3,00

met hot cocktail en smokey BBQ saus
pittige sriracha saus, cheddar kaas en jalapeño pepers
met onze huisgemaakte satésaus
gebakken champignons, ui, spekjes,
afgemaakt met truffelmayonaise en parmezaanse kaas
heerlijke gamba’s in een saus van knoflook dille / limoen
onze huisgemaakte stoofvlees met truffelmayonaise
en parmezaanse kaas on top

Gehaktbal uit jus
Gehaktbal speciaal
Gehaktstaaf
Hete donder
Vlampijp
Smulrol
Sitostick
Mexicano	
Kipkorn		
Loempia	
Loempia speciaal 

3,50
5,50
2,90
2,90

Bitterballen (6)
Gepan. garnalen (5)
Nacho cheese bites (4)
Vega loempia’s (2)
	

2,50
3,25
2,50
2,00

Knakworst
Shoarmarol
Satérol	
Verse kipshaslick
Supersnack 	
Visstick	
Lekkerbek

1,75
2,95
2,50
3,25
3,25
2,60
3,50

Gepan. kiphaasjes (4)
Hotwings (6)
Kipnuggets (6)
Kipfingers (6)

Kipsaté 5,75
Varkenshaassaté
5,75
Halve haan 
6,95
Bami pikant

2,10
Bami oriental
2,10
Nasi pikant

2,10
Kaassoufflé

2,10
Hamkaassoufflé	
2,10

= Vegetarisch

met satésaus, ham en ei

2,80
2,95
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,50
2,20
3,75
5,75

3 boterhammen met daarop een oma’s rundvleeskroket,
ham / kaas en een spiegelei

kaas , pulled chicken en smokey BBQ saus

Broodjes hamburger

ham / kaas, champignons, ui, spekjes en een spiegelei 

Hamburger

4,00

Luifelburger 

5,50

Cheeseburger

4,50

Old Amsterdam burger 

4,75

Truffelburger

5,50

Boerenburger 

6,00

BBQ pulled chicken

hamburgersaus of speciaal

Vleeskroket
1,95
Goulashkroket
2,00
Oma’s rundvleeskroket 2,35
Satékroket
2,10
Groentekroket
2,10
Vega kroket

2,20
Vega frikandel

2,20
Frikandel	
1,95
Frikandel speciaal	 2,50
Viandel		 2,25
Crizly pikant
 3,00
Gehaktbal
2,70

2 vleeskroketten met mosterd
met oma’s rundvleeskroketten + 0,80

ham / kaas, ananas en hawaïsaus

normaal 100 gr. | premium 125 gr. + 1,75 | mega 180 gr. +3,25

Snacks

keuze uit varkenshaassaté of kipsaté met satésaus

bacon, cheddar kaas, gebakken ei en hamburgersaus
cheddar kaas en hamburgersaus
echte old A-dam kaas, gebakken ui en mosterd-cocktailsaus
champignons, pijnboompitjes,
parmezaanse kaas en truffelmayonaise

tomaten, erwten of champignonsoep met een sneetje brood

Broodjes en Wraps
op een vers afgebakken witte of bruine bol
Carpaccio

9,00

6,00

Gemarineerde kipreepjes

7,50

Sriracha bacon burger 

5,50

Shoarma 

7,00

Hawaïburger

4,75

Gezond

5,00

Eggburger 

4,50

Eiersalade 

4,25

Bacon burger

5,25

Filet americain	

4,25

Kipburger 

4,50

Carpaccio wrap 

8,00

Chicken wrap

6,00

Wrap pulled chicken

6,50

champignons, gebakken ei, bacon, cheddar kaas en Wimpiesaus
cheddar kaas, pulled chicken en hot smockey BBQ saus
bacon, cheddar kaas, sriracha saus en jalapeño pepers
ananas, cheddar kaas en hawaïsaus
gebakken ei en hamburgersaus
bacon, cheddar kaas, wimpiesaus en augurk
als vega kipburger
+0,75
cheddar kaas en keuze uit: joppiesaus, honing BBQ saus of
tartaarsaus

Fish burger 

4,25

Gepaneerde hamburger 

4,00

cheddar kaas en tartaarsaus
deze is gemaakt van half-om-half gehakt,
gebakken in de frituur met mayo, curry en ui

truffelmayonaise, pijnboompitjes, parmezaanse kaas
en zongedroogde tomaat
licht pikante kipreepjes met sla en tomaat
vers shoarmavlees en pittige knoflooksaus
ham / kaas, diverse garnituur en huisgemaakte dressing
huisgemaakt

met peper, zout en uitjes

truffelmayonaise, pijnboompitjes,
parmezaanse kaas en zongedroogde tomaat
3 krokante kiphaasjes, keuze uit: pittige knoflooksaus,
truffelmayonaise of hot smokey BBQ saus
keuze uit pittige knoflooksaus, truffelmayonaise
of hot smokey BBQ saus

