Afhaal maaltijden
Voor bestellen 078-6741692 of 06-51196021
VOORGERECHTEN
Brood met smeersels

€

4,25

Zalmtaartje gevuld met kruidenkaas

€

8,75

Garnalencocktail

€

9,50

Geitenkaas salade

€

9,25

Chicken wings

€

8,75

Vitello tonata

€

9,75

€

9,25

Tomatensoep

€

4,75

Kippensoep

€

4,75

Mosterdsoep

€

4,75

Runderccarpaccio met parmazaanse kaas, bosui,
pesto en pijnboompitten

SOEPEN

Hoofdgerechten

Elke dag een andere Hollandse hap

€

8,95

Vega wrap met groentes

€

10,00

Halve kip

€

10,00

Pasta zalm of groente

€

10,00

Hamburger ‘t Wapen

€

10,00

Mega bal gehakt (350 gr)

€

10,00

Kipsaté

€

11,75

Schnitzel XL

€

13,75

Spare-ribs (600 gr)

€

15,75

Varkenshaas

€

15,75

paprika

€

15,75

Gamba’s zoals nergens anders

€

15,75

Kabeljauw op de huid gebakken met botersaus

€

18,75

Gevulde schnitzel, ham, kaas, salami, ui, champignons,

Deze gerechten worden geserveerd met frites of gebakken aardappelen.

Voor de kleine gasten ( of grote )
Frikadel, kroket of kipnuggets met appelmoes & frites

€

6,75

Kinder spare ribs met appelmoes & frites

€

7,75

Mogguh beste mensen,

Wat een drama de corona tijd
Maar we laten het er niet bij zitten wat nu blijkt.
Perry en Yvonne en ik zei de gek
Zijn weer begonnen en staan we allemaal weer op ons plek
Eerst met nadenken van hoe nu verder dan
En hoe gieten we dat den in de pan en kwamen we tot het volgende plan
We gaan afhaal maaltijden doen
En dan met sinterklaas inpakken in een schoen en moesten er wel om lachen toen
Maar het plan was wel geboren
Zoals jullie nu gaan horen
We hebben nu een kleinere kaart
Die we samen hebben gemaakt
Ook elke dag een daghap
Maar voor € 8,50 en nee dat is geen grap
U moet wel van te voren bestelen
Dat kan door 078-6741692 te bellen
We hopen dat u begrip heb voor dit ongemak
En smakelijk eten met uw prak
Wij willen jullie er wel op wijzen
Blijf gezond in deze tijden
Hou 1,5 meter afstand van elkaar

Dan is het hopelijk met kerst weer klaar
We gaan a.s. donderdag t/m zondag beginnen
Maar pas op,je mag niet binnen
Groeten, Arie , Yvonne en Perry

