
  

Afhaalgerechten die alle dagen van de week te bestellen zijn. 
 
• Club sandwich met kip, bacon  
en een gebakken eitje (zalm € 2,- )   € 11,-  
• Hamburger ‘Verleiding’ met gebakken eitje  
en verse friet       € 15,-  
• Kipsate met verse friet en salade    € 15,- 
• Warm vlees met verse friet en salade   € 15,- 
• Kip piri piri met friet en salade    € 15,- 
• Lekkerbekje met verse friet, salade   € 15,- 
 
Afhaal High-Tea 
Lekker thuis een High-tea dat kan nu ook met onze afhaal High 
Tea.  
De High Tea bestaat uit 3 verschillende rondes, koud, warm en 
een zoete ronde. En natuurlijk ben je voorzien van de lekkerste 
smaken thee. Dit alles voor € 22,50.  
 
Afhaal High Wine  
Met onze afhaal High Wine ben je verzekerd van een heerlijke 
avond!  
Voor € 27,95 p.p. geniet je van 3 verschillende rondes, warm, 
koud en een zoete ronde.  
Dit alles onder het genot van bijpassende wijntjes.  

Elke vrijdag- en zaterdagavond serveren wij het  
Verse Friet Menu. 

Handgesneden friet gemaakt van de lekkerste aardappelen uit 
de Hoeksche Waard! 

 

Verse Friet Menu: (elke vrijdag- en zaterdagavond)  
• Vers gesneden friet met een snack naar keuze: frikandel, 
kroket of een kaassoufflé € 5,95 
• Vers gesneden friet met Bourgondisch stoofvlees € 9,50 
• Vers gesneden friet Bali met stukjes kipsaté, kroepoek en 
krokante topping € 9,50 
• Vers gesneden frietje Mexican met avocado, tomaten salsa, 
zure room, nacho’s, cheddar cheese en jalapeno € 9,50 
• Vers gesneden friet Veggie Mushroom met champignons, 
truffelmayonaise en een gebakken eitje € 9,50 

Het kindermenu is alle dagen van de week te bestellen. 
 
• Kindermenu met vers gesneden friet met snack naar keuze: 
frikandel, kroket, kaassoufflé of crunchy chicken  
met appelmoes en een kleurplaat € 6,00 
 

Afhaalgerechten die alle dagen van de week te bestellen zijn. 
 
Pasta’s  
• Tagliatelle gamba’s    € 17,- 
• Tagiatelle kip, pesto en parmezaan € 16,- 
• Lasagne Bolognese    € 14,-  
• Cannelloni ricotta en spinazie   € 14,-  
 
Salades  
• Salade Carpaccio     € 15,-  
• Salade Geitenkaas     € 15,-  
• Salade Gerookte Zalm    € 15,- 
• Salade Kipfilet     € 15,-  
• Salade Gamba’s     € 16,-  
 
alle salades worden standaard geserveerd met tomaat, 
komkommer, dressing een Bussing broodje met boter. 


