
kipsaté xl
3 stokjes satë met pindasaus , kroepoek en uitjes

kipsaté  *
2 stokjes satë met pindasaus , kroepoek en uitjes

kipgyros *
met ui, champignons en tzatziki

kip teriyaki *
met paprika en ui in een teriyaki saus

kipschnitzel xl 

kipschnitzel *

kipspies xl 
3 stokjes kip met barbecuesaus

kipspies *
2 stokjes kip met barbecuesaus

gegrilde kipfilet xl

gegrilde kipfilet *

kipburger *
met sla, tomaat, ui en burgersaus
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€  12.95

DESSERTS

scan me

€    9.95

€    9.95

€    9.95

€    9.95

€  12.50

€  12.50

€    9.95

€    9.95

coupe dame blanche

coupe karamel

coupe kersen

coupe aardbei

coupe sorbet

Binkies advocaatje

binkies bakkie
puddingroomgebakje met koffie en amaretto

kinderijsje

€   5.95

€   5.95

€   5.95

€   5.95

€   5.95

€   5.95

€   6.25

BESTELLEN? 
SCAN DE QR CODE EN VUL UW
TAFELNUMMER IN. 

WILT U MEERDERE GANGEN
BESTELLEN? BESTEL DIT DAN
IN 1 KEER. 

BEDANKT EN SMAKELIJK
ETEN!

€   3.95

€  12.95

€    9.95

KLEINE BINKIE'S
Frites met kipnuggets

frites met frikandel

frites met kroket

frites met 1 stokje saté

€   6.50

€   6.50

€   6.50

€   6.50

HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES EN GARNITUUR

3-gangen keuze menu €16,95
 

Calamares of tomatensoep
******

Keuze uit alle hoofdgerechten van €9,95
(zie * bij het gerecht die gekozen kan worden)

******
Keuze uit alle ijscoupes

 
€16,95



 
MENUKAART

VOORGERECHTEN
stokbrood met kruidenboter

Broodplankje KETELBINKIE
Diverse soorten brood met 5 verschillende smeersels

Calamares
gefrituurde inktvisringen  met huisgemaakte knoflooksaus

spicy ribs
pittige ribbetjes met barbecuesaus

hotwings
gefrituurde kippenvleugels met chilisaus

Carpaccio
rundercarpaccio met truffelmayonaise, spekjes, kappertjes

 en kaas

€   3.75

€   6.80

Salade Caprese

caesar salade kip 
gevulde salade met kipreepjes

caesar salade garnalen
gevulde salade met garnalen, paprika en ui

gegratineerde mosselen

huisgemaakte tomatensoep

NACHO's

Duo Van vis
gerookte makreel en  garnalen  met tomatensalsa      

€   6.25
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mixed grill xl 
mix van spareribs, varkenshaas, kipspies en wisselend stuk vlees

mixed grill 
mix van spareribs, varkenshaas, kipspies

spareribs xl 

spareribs

varkenshaas medaillons xl
omwikkeld met spek in een champignonroomsaus

varkenshaas medaillons
omwikkeld met spek in een champignonroomsaus

hamburger rund *
met sla, komkommer, tomaat, uitjes en hamburgersaus

Varkenschnitzel *
Gepaneerde schnitzel met citroen

cheeseburger rund *
met sla, tomaat, komkommer, uitjes, hamburgersaus 

en cheddar

Pepersteak

herrie in de pan 
gesudderd rundvlees met paprika, ui en champignons

biefstuk in eigen jus

vleesspies xl 
2 spiezen met kip, varken en rund

vleesspies *
spies met kip, varken en rund

€  21.95

€    9.95

vega wrap *
wrap gevuld met diverse groenten  en kaas

vega pannetje *
pannetje gevuld met diverse groenten  en kaas

Vegetarische Lasagne
Gevuld met Italiaanse groenten, bechamelsaus en kaas

€   7.95

€   4.50

€   7.50

€   7.50

€  17.95

€  13.50

€  15.95

€  13.50

€  18.50

€    9.95

€  13.50

€  13.50

€  13.50

€  14.95

€    9.95

€   9.95

€   9.95

HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET FRITES EN GARNITUUR

€   7.95

€   5.50

€   3.50

€   4.50

€   6.25

€   5.75

€  12.50

Porto Bello *
met  honinggeitenkaas en stukjes walnoot

Gevulde aubergine (veganistisch) *
Gevuld met diverse groenten en een oosterse saus

€   9.95

€   9.95

€    9.95

gebakken zalmfilet 

Kabeljauwfilet  *

Tongfilet *

gebakken mosselen *
gebakken in kruidenboter met paprika en ui

gebakken zeebaarsfilet

vispannetje
Diverse soorten witvisen zalm  gegratineerd met kaas

oosterse garnalen
met paprika en ui in een oosterse saus

Garnalen in knoflookolie * 

€ 15.50

€   9.95

€   9.95
€   9.95

€  12.50

€  13.50

€  12.50

€    9.95


