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

voorgerechten, salades,
hoofdgerechten en pizza’s
VOORGERECHTEN

Al onze soepen worden geserveerd 
met stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep 4.50
uit eigen keuken  

Broodplankje 4.25
met diverse dippings en smeersels 

Carpaccio van runderhaas  9.95
Parmezaanse kaas | zongedroogde tomaat |
rucola | pijnboompitten | truffelmayonaise 

SALADES
 
Caesar Salade 9.50
verse groene salade | gerookte kipfilet | croutons | 
Parmezaanse kaas | Caesar-dressing 

Gerookte Zalm Salade chef’s tip! 10.50
verse groene salade | gerookte zalm | kappertjes | 
honing/mosterd dressing | pijnboompitten | rode ui

Vega Salade 8.50
verse groene salade | brie | mais | rode ui | 
zongedroogde tomaat | pijnboompitten | honing/
mosterd dressing 

Tonijn Salade 9.75
verse groene salade | tonijn | rode ui | mais | 
gekookt ei | cherrytomaatjes | komkommer | 
honing/mosterd dressing Stokbrood

met tapenade, 
kruidenboter of

pesto
2.50



voorgerechten, salades, hoofdgerechten en pizza’s

HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met friet en salade.      

Mixed-Grill 17.95
trio van kip, rund en varken | saus naar keuze* 

Spareribs chef’s tip! 17.95
gemarineerde spareribs van het huis | Sweet of Spicy 

Boerengehaktbal 11.75
Uit de jus met gebakken ui | paprika | ham | spekjes | 
champignons

Schnitzel 13.95
met saus naar keuze*                             

Boerenschnitzel 15.45
spekjes | champignons | paprika | ui                
 
Kipsaté 13.45
inclusief satésaus 

* saus naar keuze: champignonsaus | satésaus | pepersaus

fry’s world kidsmenu
Friet met appelmoes | 
keuze uit een frikandel, 
bitterballen of kipnuggets |
drinken | een verrassing 
         €0,50 van ieder kidsmenu gaat naar Kika  

               

650

PIZZA’S

Pizza Margherita 7.95
Krokante bodem | tomatensaus | kaas | oregano 
 
Pizza Salami 8.50
Krokante bodem | tomatensaus | kaas | salami | 
oregano 
 
Pizza Hawaii 9.25
Krokante bodem | tomatensaus | kaas | ham | 
ananas | oregano 
 
Pizza Pulled Pork 10.50
Krokante bodem | tomatensaus | kaas | Pulled Pork | 
rode ui | BBQ-saus

Pizza Shoarma 10.50
Krokante bodem | tomatensaus | kaas | 
gekruide shoarmareepjes | rode uienringen | 
knoflooksaus

Pizza Tonno 10.50
Krokante bodem | tomatensaus | kaas | 
tonijn | rode uienringen | oregano


