Lunchgerechten

Pizza’s
Margherita

  

Funghi

  

tomatensaus en kaas

Dorpsstraat 44
2831 AR Gouderak
Tel: 0182-372595

tomatensaus, kaas en
champignons

Hawaii

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

  

tomatensaus, kaas,
ham en ananas

Salami

tomatensaus, kaas en salami

  

Shoarma

  

tomatensaus, kaas, shoarmavlees
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Chicken
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champignons en ui

Tonijn

tomatensaus, kaas,
tonijn en ui

Nutella

nutella en poedersuiker

 

Tosti ham/kaas 2st.

 

12-uurtje

  

Uitsmijter ham/kaas

 

Uitsmijter Hapsikee

  

Omelet ham/kaas

 

Boeren omelet

  

Stokbroodje gezond



Stokbroodje eiersalade



Stokbroodje tonijnsalade

 

Broodje tartaar

 

Broodje tartaar speciaal



Broodje ham, kaas of ei



  

Pikant

tomatensaus, kaas, salami,
champignons, ui en sambal

16:00 - 20:00
12:00 - 20:00
12:00 - 20:00
12:00 - 20:00
12:00 - 20:00
12:00 - 20:00
16:00 - 20:00

Soep van de dag

  

  

  

Allergieën?
Laat het ons weten.

Hamburgers
Hamburger naturel


 

Bacon burger


 

Hamburger speciaal



Hamburger XXL



Bicky burger



Kip kaas burger



Cheeseburger



Las Vegas
burger



Tower burger

 

Hamburger
Hapsikee

 

Like ons op Facebook
en volg ons op Instagram!

Maaltijden

Desserts

*Geserveerd met gebakken
aardappeltjes of patat
en sla of warme groenten

Macaroni/Spaghetti speciaal
met bolognesesaus

*Balgehakt menu

 

Stamppot

 

met worst, balgehakt
of stoofvlees

*Schnitzel menu

  

*Gebakken mosselen
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*Lekkerbek

 

Gebakken of gepocheerd



jäger-, zigeuner-,
peper- of champignonroomsaus

*Kip cordonbleu



*Loempia schotel
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*Sjaslick schotel



*Kogelbiefstuk

 

in kerrie-, ketjap- of
zoetzure saus
met nasi of bami

naturel

*Halve kip menu



*Saté schotel



3 stokjes kip- of varkenshaassate

*Super saté schotel

5 stokjes kip- of varkenhaassate

 

*Kogelbiefstuk

 

met champignons en ui

*Biefstuk van de haas

 

*Varkenshaas

 

Spareribs menu



Smulbox



met peper- of champignonroomsaus

*Shoarma schotel



*Super shoarma schotel

 

Nasi/Bami speciaal



met 1 stokje saté

Babi pangang
met nasi of bami



met patat, snack,
pakje drinken en verrassing!

Vraag naar onze
weekenddeal!

Softijsjes vanaf




Milkshakes vanaf




Sundae


 

Razzle




Chocoladetaartje


 

Aardbei, banaan, vanille, chocolade
of pistache

Aardbei, chocolade, kersen,
caramel of advocaat

M&M’s, oreo
of stroopwafel

Extra’s
Rauwkost salade



Rundvlees- of huzaren
salade



Portie gebakken
aardappelen

 

Portie groente

 

Stokje saté



Pita broodje

 

Portie shoarma



Portie spareribs

  

Stokbrood met
kruidenboter

 

