U kunt onze heerlijke
gerechten bestellen
via 0228 - 316 984
of 06 - 304 084 05
Donderdag t/m zondag van 12.00 tot 20.00 uur

MENU’S
Hamburgermenu
€ 14,50
met sla, tomaat, ui, wortel en hamburgersaus
Kipburgermenu
€ 14,50
met sla, tomaat, ui, wortel en chilisaus
Kipsatémenu
met atjar en kroepoek

€ 16,50

Kip teriyakimenu
€ 16,50
met paprika, ui, champignon en cashewnoten
Schnitzelmenu XL
€ 16,50
met pepersaus of champignonroomsaus
Verse garnalenspiesjes
in knoflookmarinade

Alle menu’s worden geserveerd met oerfrites,
fritessaus en een frisse salade.

VOORGERECHTEN / SNACKS
Tomatensoep ✔
Champignon-truffelsoep ✔
4x risotto capresse balletjes ✔
4x mini garnalen croquetten
4x mini black angus croquetten
4x draadjesvlees bitterbal
4x kaas-bieslook balletjes ✔

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,50
€ 6,50
€ 4,95
€ 3,95
€ 4,95

€ 16,50

✔ Groenteburgermenu
€ 14,50
met sla, tomaat, ui, wortel en hamburgersaus
✔ Spinazie-Kaasburgermenu € 14,50
met sla, tomaat, ui, wortel en chilisaus
✔ Quiche spinazie, pijnboompit € 15,95

DESSERTS
Mini appeltaart
B&J Fudge Brownie
B&J Cookie Dough
B&J Strawberry Cheesecake
B&J Caramel Chew Chew

Kindermenu € 7,95
frites, appelmoes, flesje flevosap, 4 kipnuggets of frikandel.
Uiteraard met een leuke verrassing!

Westerstraat 164 • 1601 AP Enkhuizen

€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75

Op de
achterzijde
nog meer
lekkers!

U kunt onze heerlijke
gerechten bestellen
via 0228 - 316 984
of 06 - 304 084 05
BAGUETTES
Carpaccio
€ 9,95
Gerookte zalm
€ 9,95
Kip Teriyaki
€ 9,95
Pittige kip
€ 9,95
Brie met walnoot en honing ✔ € 8,25
Gezond met kaas, ham, sla,
tomaat, ei en komkommer
€ 7,25
Caprese met tomaat en pesto ✔ € 8,25
Zalmsalade
€ 8,25
Huisgemaakte tonijnsalade € 8,25

WALDKORNBOL OF GLUTENVRIJE BOL
Brie met walnoot en honing ✔ € 9,25
Gezond met kaas, ham, sla,
tomaat, ei en komkommer
€ 8,50
Caprese met tomaat en pesto ✔ € 9,25
Zalmsalade
€ 9,25
Huisgemaakte tonijnsalade € 9,25
Bezorgen in Enkhuizen GRATIS
In Bovenkarspel en Grootebroek € 2, 50

DIVERSEN
Diverse borrelhapjes
Warme hapjes
Luxe huzarensalade
Luxe eiersalade
Zalmsalade
Warm en koud buffet
Champagne ontbijt
Tapas
Lunchbox 1 *

(min. 50 st.)
(min. 50 st.)
(min. 4 pers.)
(min. 4 pers.)
(min. 4 pers.)
(min. 15 pers.)
(2 pers.)
(min. 2 pers.)

€ 12,95

Pistolet gezond met kaas|ham|sla|
tomaat|ei|komkommer • Pistolet huisgemaakte tonijnsalade • Stukje fruit • Klein
flesje jus d’orange

* Te bestellen tot 16.30 uur

Op de achterzijde
nog meer lekkers!

(min. 2 pers.)

€ 22,50 p.p.

€ 11,95

Pistolet gezond met kaas|ham|sla|tomaat|ei|komkommer • Pistolet grillworst
• Stukje fruit • Klein flesje jus d’orange

Lunchbox 2 *

per stuk € 0,95
per stuk € 0,90
p. p. € 9,75
p. p. € 11,75
p. p. € 13,75
p. p. € 24,95
€ 49,95
p. p. € 21,50

High tea

Lunchbox 3 *

€ 13,95

Lunchbox 4 *

€ 13,95

Pistolet gezond met kaas|ham|sla|tomaat|ei|komkommer • Pistolet carpaccio
• Stukje fruit • Klein flesje jus d’orange
Pistolet gezond met kaas|ham|sla|
tomaat|ei|komkommer • Pistolet gerookte
zalm • Stukje fruit • Klein flesje jus d’orange

leukste
Voor dekadootjes

Westerstraat 164 • 1601 AP Enkhuizen

