
De Schakel 65, 5684 AW Best

Tel.  0499 - 371760
Fax.  0499 - 378979

www.cafetariadeluifel.nl

Voor mensen die kwaliteit wensen!

Dranken

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

Kleine slushpuppie    1,75
Grote slushpuppie    2,00
aardbei / bosbes

Shakes & Slushpuppies

Menu,s
Alle menu’s worden geserveerd met friet, frietsaus en 
een frisse rauwkostsalade.

Saté menu    10,75
kip- of varkenshaassaté met huisgemaakte satésaus.
Halve haan menu     12,50
heerlijk gekruide halve haan van de Grillspecialist.
Schnitzel menu                           10,95
gepaneerde varkensschnitzel                                             
geserveerd met champignon of pepersaus 12,95.
Boerenschnitzel menu                           13,95
met gebakken champignons, ui en spekjes.
Menu varkenshaaspuntjes  13,75
zeer malse varkenshaas stukjes met champignons 
overgoten met peper- of champignonsaus.
Hamburger menu    vanaf 9,00
keuze uit diverse broodjes hamburger.
Boerenkip schotel   12,50
licht pikante kipreepjes van de grill met champignons,  
ui en spekjes.
Shoarma menu     9,95
vers shoarmavlees met pitabroodje en pittige knoflooksaus.
Kapsalon    9,95
een combinatie van friet, shoarmavlees, 
pittige knoflooksaus,Cheddar kaas, sla en tomaat.
Lekkerbek menu    9,95
visfilet in een krokant jasje met saus.
Loempia speciaal menu    10,50
rijk gevulde kip-loempia met ham, satésaus 
en gebakken ei.
Bami- of nasischotel 7,25
met zoetzure garnituur, ham, gebakken ei en kroepoek 
met portie kip- of varkenshaassaté en satésaus 12,00.
Kindermenu    6,75
een vrolijk doosje met daarin frietjes, mayo, een snack, 
Danoontje en een leuke verrassing!

Maaltijdsalades
De salades worden vers gemaakt met gemengde sla, 

diverse  garnituur, croutons en een huisgemaakte dressing.

met brood of frietjes +2,00.

Gemarineerde kipreepjes 
9,95

licht pikante kipreepjes van de grill, afgeblust met sojasaus.

Caesarsalade krokante kip  9,95 

4 gebakken kiphaasjes, parmezaanse kaas en caesar dressing.

Varkenshaaspuntjes 
10,95 

zeer malse varkenshaas stukjes met champignons  

en een frisse yoghurt / knoflook dressing.

Gegrilde gamba’s  
11,95 

in chili olie gebakken gamba’s 

met een dille-limoen / knoflook dressing.

Tonijn 
10,95

tonijn stukken met bijpassende dressing. 

Carpaccio 
10,95

dungesneden runderhaas met truffelmayonaise,

pijnboompitjes, parmezaanse kaas en zongedroogde tomaat.

Cola / Cola light / Cola Zero   2,25
Fanta / Sprite    2,25 
Bitterlemon / Tonic / Rivella   2,50
Lipton ice / Lipton ice Green 2,50
Dr. Pepper / Cassis 2,50
Red Bull      3,00
Spa rood    2,25
Spa blauw   1,75
Appelsap   2,50
Fristi / Chocomel     2,50
Pakje appelsap of Fristi  2,00 
Glas aanmaaklimonade  1,00
Verse jus d’orange    vanaf 2,50
½ Liter melk     2,00
Thee      2,00
Warme Chocomel     2,50
Koffie	 	 	 	 	2,25
Espresso 2,00
Cappuccino  2,50
Latte macchiato 3,00

Alcoholische dranken vanaf 18 jaar
 

Bavaria 0.0 original   2,25
Bavaria Radler lemon 0.0 2,25
Bavaria 2,50
Amstel Radler lemon 2.0 2,75
Palm      3,00
Leffe bruin / Leffe blond / Leffe tripel   3,75
Grimbergen dubbel 3,75
Hoegarden witbier  3,50
Flesje wijn: wit / rosé / rood (0,25 cl)  4,00



SnacksFriet

= Vegetarisch

Sauzen

Broodjes

Gezinszak friet
Friet zonder
Friet met
Friet speciaal
Friet satésaus
Friet stoofvlees

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

normaal
 5,25
 2,10
2,60
3,35
3,35
3,85

groot
 7,35
 2,90
 3,65
 4,40
 4,40
 4,90

kinder

1,80
2,30
2,55
2,80
3,30

Bakje frietsaus     0,50
Belgische mayonaise    0,75
Curry / Ketchup    0,75
Pittige	knoflooksaus	huisgemaakt.   1,00
Satésaus / Zigeunersaus    1,25
Joppiesaus / Tartaarsaus    1,00
Piccalilly     1,00
Appelmoes / Chilisaus    0,50
Champignonsaus     2,25
Pepersaus     2,25

Beker frietsaus
Beker satésaus huisgemaakt.
Beker stoofvlees huisgemaakt.

klein
 2,00
 2,75
 3,25

groot
 2,50
 3,25
 3,75

Hamburger met hamburgersaus of speciaal. 3,85
Luifelburger met bacon, cheddar kaas, 5,35gebakken ei en hamburgersaus.     
Cheeseburger met cheddar kaas en hamburgersaus. 4,35
Old A-dam burger met echte old A-dam kaas,  4,60gebakken ui en mosterd-cocktailsaus.
Truffelburger met champignons, pijnboompitjes,  5,10 parmezaanse kaas en truffelmayo. 
Baconburger met bacon, cheddar kaas,  4,85 licht pikante Wimpiesaus en augurk. 
Hawaïburger met ananas, cheddar kaas en Hawaïsaus. 4,60
Boerenburger met champignons, gebakken ei, bacon,  5,60cheddar kaas en Wimpiesaus.                            
BBQ burger met bacon, cheddar kaas en hot bbq saus. 4,85
Kipburger met tartaarsaus. 4,10
Gepaneerde hamburger deze is gemaakt van  3,85half-om-half gehakt, gebakken in de frituur met mayo, curry en ui.

Alle hamburgers zijn verkrijgbaar als Megaburger
(180 gram) op een vers afgebakken witte bol + 3,25.

Broodjes hamburger
Smakelijke rundvleesburger op een sesam broodje met sla, 
tomaat, saus en ui. Op een vers afgebakken witte bol + 1,00.

Vleeskroket 25% vlees.    1,85
Goulashkroket     1,90
Oma’s rundvlees kroket    2,20
Satékroket     2,00
Kipkroket    2,00
Groentekroket    2,00
Frikandel     1,85
Frikandel speciaal    2,35
Viandel      2,10
Crizly pikant gehakt met ui in pikant jasje.  2,90
Gehaktbal     2,60
Gehaktbal uit jus     2,65
Gehaktbal speciaal met gebakken ui, mayo en curry.  3,35
Gehaktstaaf     2,35
Hete donder platte pittige gehaktstaaf.  2,35
Vlampijp zeer pittig gehakt.   2,35
Zigeunerstick     2,50
Smulrol gekruid gehakt.    2,50
Sitostick kalkoenvlees met ui.   2,50
Mexicano     2,35
Kipcorn      2,10
Vegetarische mini loempia’s     2,00
Loempia     3,50
Loempia speciaal met satésaus, ham en ei.  5,50
Gepaneerde kiphaasjes met chilisaus.   4,95

Hotwings        6 stuks   5,25
Kipnuggets   6 stuks   2,85
Kipfingers	 	 	 6 stuks   2,85
Bitterballen   6 stuks   2,35

Kipsaté met huisgemaakte satésaus.  5,75
Varkenshaassaté met huisgemaakte satésaus. 5,75
Halve haan van de Grillspecialist.  6,75
Bami pikant of gewoon    2,00
Nasi pikant   2,00
Nasi oriental    2,00
Kaassoufflé			   2,00
Hamkaassoufflé	 	 	 	2,00
Knakworst     1,75
Shoarmarol     2,75
Satérol      2,50
Sjasliek      2,95
Supersnack 5 stukjes verschillende snacks.  3,10
Gepaneerde garnalen 5 stuks met chilisaus. 3,15
Visstick      2,50
Lekkerbek     3,50

 

Lunch en kleine gerechten 
De gehele dag te bestellen.

Broodje gemarineerde kipreepjes 7,25 
licht pikant gekruide kipreepjes op een witte of bruine bol  
met sla, tomaat en chilisaus.
Broodje Carpaccio 8,75
dungesneden runderhaas op een witte of bruine bol met 
truffelmayonaise, sla, pijnboompitjes en parmezaanse kaas.

Broodje shoarma   6,95
shoarma op een witte bol met sla, tomaat en knoflooksaus.

Saté met brood   7,50
keuze uit varkenshaassaté of kipsaté  
met huisgemaakte satésaus.
Twee kroketten met brood 6,95                                                                                      
op twee witte of bruine boterhammen met mosterd. 
met oma’s rundvlees kroketten + 0,50.
Chicken wrap 5,50
drie malse kiphaasjes in een wrap met sla, tomaat en pittige 
knoflooksaus.
Wrap gebakken kipreepjes 6,95
met sla, tomaat, ui en pittige knoflooksaus 
Carpaccio wrap 7,50
carpaccio in een wrap met truffelmayonaise, sla, 
pijnboompitjes, parmezaanse kaas en zongedroogde tomaat.

Uitsmijter ham/kaas drie spiegeleieren. 7,50
Boeren uitsmijter 9,25 
ham, gesmolten kaas, champignons, ui, en spekjes.

Truffel uitsmijter 9,50
met truffelmayo, pijnboompitjes, champignons, spekjes en 
parmezaanse kaas
Omelet op brood 9,25
met spekjes, champignons, ui, ham en gesmolten kaas.

Twaalf-uurtje 8,50
drie boterhammen met daarop een oma’s rundvlees kroket, 
ham&kaas, een spiegelei en rauwkost.

Tosti ham/kaas 3,00
Tosti hawaï ham, kaas en ananas. 3,50
Boeren tosti 5,50
ham, kaas, champignons, ui, spekjes en een spiegelei.         

Soepen 4,00
tomatensoep, erwtensoep, of champignonsoep
met een sneetje brood.
Rauwkostsalade 3,25
Klein slaatje 2,85

Los zacht broodje 
0,75

Gezond 
4,00

Ham of kaas 
2,75

Eier salade huisgemaakt.  3,25

Frikandel 
2,60

Kroket 
2,60

Oma’s rundvlees kroket 2,95

Filet americain met peper, zout en uitjes. 3,25

Filet americain speciaal met gekookt ei, sla en chilisaus. 4,00

Op een vers afgebakken witte of bruine bol + 1,00. 


