
 

Afhaal gerechten 
       

Voorgerechten:  
 
Broodsoorten met huisgemaakte kruidenboter en basilicumcréme €3.75 
Mosterdsoep met chorizo worst en prei     €4.00 
Nacho’s  oversmolten met kaas en chilisaus    €3.50 
Gedroogde ham met appelchutney     €6.75 
Carpaccio met truffelmayonaise en gedroogde tuinboontjes  €7.75 
Gerookte zalm met saffraanmayonaise en rode ui   €8.25 
Proeverij: Gedroogde ham, gerookte zalm, carpaccio              €14.75 
      
Hoofdgerechten: 
 
Schnitzel met gebakken spek, ui, paprika oversmolten met kaas             €15.75 
Buikspek met stamppot van zoete aardappel, peterselie en kalfsjus      €16.25 
Broodje runderburger met ui chutney, cheddar kaas, baco en tomaat  €16.25 
Wildstoof met stamppot van pastinaak en prei              €15.75 
Chicken kerrie wrap met gemengde salade en chilisaus              €15.25 
Quiche van spinazie, pompoen en parmezaanse kaas             €14.75 
 
**Gerechten worden geserveerd met gebakken aardappels en gemengde 
salade.  Wilt u friet en mayonaise extra?     €1,75  

 
Dessert: 
 
Brownie met karamel crumble en verse slagroom    €3.75 
Huisgemaakte appeltaart met verse slagroom en crumble  €3.75 

 
Borrelbox Diverse kaas en vleessoorten, brood met dips….      €14,75 p.p. 
High tea box Diverse sandwiches, scones, koekjes, taartjes….         €14,25 p.p. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Patat & Snacks 

 
Pizza’s 

      

Bestellen kan op vrijdag t/m zondag van 
17.00 – 19.00  0523-225323 

Bezorgen? Dat kan, wij bezorgen uw bestelling aan huis in Balkbrug voor €5,- 
Besteld u voor meer dan €50,- dan zijn de bezorgkosten gratis.  

 

Patat Klein Groot Snacks  

Patat € 1,75 € 2,50 Kroket € 1,50 

Patat met € 2,10 € 2,85 Frikandel € 1,50 

Patat speciaal € 2,35 € 3,10 Frikandel speciaal € 2,10 

Patat saté € 2,40 € 2,95 Bami schijf € 1,80 

Patat oorlog € 2,60 € 3,35 Nasi Schrijf € 1,80 

   Pikanto € 1,90 

Patat per zak   Kaassouffle € 1,80 

2 personen € 3,50  Kipnuggets ( 6 stuks) € 2,35 

3 personen € 5,00  Bitterballen ( 6 stuks) € 2,30 

4 personen € 6,50  Loempia € 3,60 

5 personen € 8,00  Hamburger € 1,75 

   Broodje hamburger speciaal € 3,10 

   Broodje € 0,70 

Margherita tomaten en kaas € 6,50 

Salami tomaten, salami en kaas € 7,50 

Hawaii tomaten, ham, ananas en kaas € 8,50 

Carbonara tomaten, ham, salami, spek, ui, ei en kaas € 9,50 


