
Wilt u onze
cafetariakaartmet snacks inzien? 
Vraag gerust

ons team

voorgerechten
Soep van de dag 3,00

Stokbrood met kruidenboter 3,00

3 Vietnamese loempia’s met chilisaus 4,25

Carpaccio van runderhaas 7,00

2 Vleespasteitjes met ragout 4,00

Garnalencocktail met toast 7,50

Gerookte zalm met toast 7,50

Vispallet met toast 9,25
proeverij van verschillende vissoorten 

 

salades
 
Salade Naturel 6,00
salade met diverse rauwkosten, paprika, walnoten  
en een huisgemaakte roomdressing 

Salade Gerookte kip 7,00
salade naturel met gebakken spekjes, gerookte kip  
en een huisgemaakte honing-mosterd dressing 

Salade Garnalen 8,00
salade naturel met Hollandse garnalen en  
een huisgemaakte cocktailsaus 

Salade Vistrio 8,00
salade naturel met Hollandse garnalen, krab,  
zalm en een huisgemaakte cocktailsaus 

Salade Toscane  7,00
salade naturel met Italiaanse ham, uienringen  
en een Italiaanse dressing

voorgerechten en salades



hoofdgerechten

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

hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten behalve nasi, bami, macaroni,  
spaghetti, kipkerrie en goulash worden geserveerd 
met verse frites, salade en mayonaise
 
Plein Menu 7,50
gepaneerde hamburger met rauwkost, kaas,  
gebakken ei en speciaalsaus 
 
Loempia Speciaal 7,50
grote loempia met gebakken ei en satésaus  

Saté Speciaal 7,75
3 stokjes kipsaté, satésaus en gebakken ei 
 
Nasi Speciaal 9,75
met stokje saté en satésaus, 2 miniloempia’s met  
zoete saus, gebakken ei en atjar 
 
Bami Speciaal 9,75
met stokje saté en satésaus, 2 miniloempia’s met  
zoete saus, gebakken ei en atjar 
 

Macaroni Speciaal 9,75
met een huisgemaakte bolognese saus,  
geraspte kaas, gebakken ei en ananas 
 
Spaghetti Speciaal 9,75
met een huisgemaakte bolognese saus,  
geraspte kaas, gebakken ei en ananas 
 
Kipkerrie 9,75
met rijst, erwten en ananas 
 
Goulash 9,75
met rijst, erwten en ananas 
 
Lekkerbek 9,75
in het vet gebakken lekkerbek met sla en tartaarsaus 
 
Varkensvlees 10,50
met sla, gewokte ui, paprika en champignon,  
afgeblust met zoetzure chilisaus 

Kapsalon Kebab/Shoarma 8,00

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



hoofdgerechten

grill specialiteiten 
 
Geserveerd met verse frites, salade en mayonaise 

Spareribs 11,00
500 gram spareribs met zoete marinade en kruiden 
gegaard op de grill, geserveerd met zoete saus 
 
Gemixte Spies 12,00
spies van biefstuk en varkensoester met ui en  
paprika, geserveerd met knoflook- en zoete saus 
 
Dubbele Kipfilet 11,00
2 Mexicaans gekruide kipfilets 
 
Biefstuk 12,25
onze welbekende malse biefstuk (200gram) 
 
Mixed Grill (500 gram) 16,00
een mix van biefstuk, kipfilet, varkensoester en  
sparerib, geserveerd met knoflook- en zoete saus 
 
Super Mixed Grill (voor 2 personen) 30,50
een mix van biefstuk, kipfilet, varkensoester, sparerib  
en gyros met 2 pitabroodjes, knoflook- en zoete saus
 

wokmenu Pannenschuurke  
Stel je eigen wokschotel samen, kies een vleessoort  
en een saus en wij wokken die heerlijk met  
verse wokgroente, friet of rijst 10,50
 
Keuze uit de volgende vleessoorten 
biefstukreepjes, kipfiletreepjes of varkensvleesreepjes 

Keuze uit de volgende sauzen  
ketjap (zoet), roomsaus of pepersaus 

 
 
 

van de bakplaat 
Geserveerd met verse frites, salade en mayonaise
 
Schotel Shoarma 10,25
met pitabroodje en huisgemaakte knoflooksaus 
 
Schotel gyros 10,25
met pitabroodje en huisgemaakte knoflooksaus 
 
Schotel Bali 10,50
Indonesisch gekruide varkensvleesreepjes met satésaus
  
Schotel Osaka 11,50
biefstukreepjes met ui en parika, afgeblust met ketjap
  
Schotel Surabaya 10,50
kipfiletreepjes met ui en parika, afgeblust met ketjap
  
Schnitzel menu 10,50

world grill steaks 
 
Onze heerlijke biefstuk maar dan met een  
marinade, verse frites, salade en mayonaise 12,50

Keuze uit 
Kreta, kruiden-paprika-ui 
Spanish Harbour, knoflook
Brasil, beetje pittig 


