Take Away
Hoe werkt het?

1
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3

Kijk op het speciale Take Away menu hieronder en
maak uw keuze.

Geef uw bestelling via WhatsApp door op 06-21 684 737
op maandag t/m zondag vanaf 15.00 uur en kies een jdvak:
A. 16.00 - 17.00 uur
B. 17.00 - 18.00 uur
C. 18.00 - 19.00 uur
D. 19.00 - 19.30 uur

Wij beves gen uw bestelling met een a aal jds p.
U haalt uw bestelling op het afgesproken jds p bij ons op.

Eet smakelijk!
Friet
Friet met 1 saus

€ 1,80
€ 2,30

Snacks (kroket, frikandel, kaassouﬄe)

€ 1,75

Hamburger (broodje, sla, burger, tomaat, ui, mayonaise, ketchup of curry, augurk)
Kipburger (broodje, ijsbergsla, burger, kruiden roomdressing)
Broccoliburger (broodje, ijsbergsla, burger, tomaat, yoghurtdressing)

€ 4,00
€ 3,75
€ 4,75

Compleet menu’s: friet, salade en vlees
Pi ge speer menu: kippendijﬁlet met satésaus, ananas en gedroogde uitjes, pje sambal
Hu enbouwer menu: gekruide shoarma, ijsbergsla, ui, paprika en knoﬂooksaus
Hu enbouwer menu met extra kaas
Jagersmenu: kebab, ijsbergsla, tomaat, ui, knoﬂook en chilisaus
Bijlmenu: gewokte reepjes biefstuk in teriyaki saus, tauge, ui, champignons en paprika

€ 14,50
€ 14,50
€ 15,50
€ 14,95
€ 15,75

Kids
Kids Menu: friet, snack (= 6 kipnuggets, kroket, frikadel of kaassouﬄe), appelmoes & verrassing
Feestpannenkoek (met chocopasta, poedersuiker, smar es en chocosaus)
Snoeppannenkoek (met poedersuiker en vruchtenhagel, snoepjes en caramelsaus)
Naturel kind
Poﬀertjes

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 4,95
€ 4,95

Dranken
Pepsi, Pepsi Max, Sisi en Ice tea
Appelsap, Fris , Chocomelk
Spa blauw of rood
Sportdrank

€ 2,95
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,50

IJsjes
Assor ment van de Ola-kaart en schepijs

Pannenkoeken
Classic pannenkoek - € 9,75
appel, rozijnen, kaneel en maple syrup
Appeltaartpannenkoek - € 12,25
appel, stukjes stroopwafel , rozijnen, kaneel, bolletje vanille ijs
Oerpannenkoek - € 10,25
banaan, hazelnoot, chocosaus, monchou
Boswandeling pannenkoek - € 13,95
gerookte kipﬁlet, tomaat, mozzarella, rode ui, geraspte kaas, rucola, BBQ saus
Wandelaar pannenkoek - € 14,75
serranoham, geitenkaas, walnoten, gemengde sla en honing
Smuller pannenkoek - € 13,75
salami, mozzarella, tomaat, pijnboompi en, rucola en pestodressing
Hazelaar pannenkoek - € 12,50
brie, walnoot, rucola en honing
Verzamelaar pannenkoek - € 12,95
gebakken spek, ham, geraspte kaas, tomaat, ui, groene kruiden en een pje curry
Nobel pannenkoek - € 14,95
plakjes gerookte zalm, kappertjes, ui, pijnboompi en, rucola en zachte kruiden creme fraiche
Pi ge speer pannenkoek - € 14,50
kippendijﬁlet, met satésaus, gedroogde uitjes, ananas en een pje sambal
Hu enbouwer pannenkoek - € 14,50
gekruide shoarma met ui, paprika en knoﬂooksaus
Hu enbouwer pannenkoek met extra kaas - € 15,50
Jagerspannenkoek - € 14,95
kebab, tomaat, ui, ijsbergsla, knoﬂook en chili saus
Bijl pannenkoek - € 15,95
gewokte biefstukreepjes in teriyaki saus, taugé, ui, champignons en paprika

Pannenkoeken zelf samenstellen
Kies uit: appel, banaan, ananas, gember, rozijnen, kaas, brie, mozzarella,salami, spek, ham, ui, paprika, tomaat,
mais, champignons
1 ingrediënt
2 ingrediënten
3 ingrediënten

€ 7,€ 9,75
€ 12,50

Prijzen inclusief meeneem verpakkingsmateriaal.

