
Snacksalonburger         € 5,50 
Verse hamburger met gebakken 
uien, champignons, mayonaise en curry

Cheeseburger                                       € 5,50 
Broodje verse hamburger belegd met
kaas, augurk, tomatenketchup en mayonaise

Hawaï Satéburger                                   € 5,50 
Broodje verse hamburger met 
gebakken ananas en satésaus  
 
Broodje Shoarma                                     € 5,00                               
Pita broodje met gebakken shoarmavlees 
met shoarmasaus of knoflooksaus 

Broodje Veluwe                                       € 7,00
Broodje met gebakken shoarmavlees, 
champignons, ui, spekjes en saus 

Broodje Snacksalon                           € 7,50
Broodje met gebakken varkenshaas, 
ananas, ui, champignons en satésaus 

Broodje Kipfiletspies                               € 7,25 
Broodje kipfiletspies met satésaus of 
champignonsaus en verse rauwkostsalade

Broodje Schnitzelreepjes                      € 7,25
Broodje met gefrituurde schnitzelreepjes
met zigeunersaus of satésaus 

Broodje Tropicana          € 7,50
Broodje gebakken kipfilet met een mengsel
van ui, ananas, champignons en satésaus
 
Broodje Boeren Gehaktbal                     € 6,00 
Broodje met een huis gemaakte gehaktbal 
en gebakken ui, spek en champignons

Broodje Warm Vlees                                € 4,75
Broodje met heerlijk warm vlees met 
satésaus en frisse rauwkostsalade 

Broodje Boerenwijze                               € 8,25
Broodje gefrituurde schnitzelreepjes 
gebakken ui, champignons en spekjes 

Stokbroodje meerprijs                € 0,60

Broodje gezond     € 5,00   
Broodje met ham en kaas, ijsbergsla,  
komkommer, tomaat, gekookt ei 

Uitsmijters worden geserveerd met wit of bruin 
brood, rauwkost en een bolletje huzarensalade 
Kaas, rosbief, rollade, ham                    € 7,25 
Ham/kaas meegebakken                    € 7,50

Bordje MIDDELPUNT                        € 8,00
Drie boterhammen; met ham en gebakken ei., 
met kaas en met een van Dobben kroket. 
Geserveerd met een bolletje huzarensalade.

Tomatensoep                                    € 3,50  
Gebonden soep met balletjes 

Groentesoep                                        € 3,50 
Zelfgemaakte soep met verse groenten 

Mandje stokbrood  € 3,50
Diverse broodsoorten met 
kruidenboter

KIP
Kipschnitzel     € 9,75 
Heerlijk gekruide, gefrituurde kipschnitzel
 
Kipfiletspies     € 10,25
Met satésaus of champignonroomsaus 

Halve kip     € 10,25 
Heerlijk gekruid en krokant gefrituurd

Wienerschnitzel    € 11,00 
Een kanjer, een echte topper
 
Jägerschnitzel    € 12,00
Met een heerlijke jägersaus 

Zigeunerschnitzel   € 12,00
Met een heerlijke zigeunersaus
 
Boerenschnitzel    € 12,00
Met gebakken ui, champignons 
en spekjes

Champignonschnitzel    € 12,00
Met een warme champignonsaus 

Sparerib    € 14,25
Malse sparerib met shoarmasaus 

Saté    € 10,75 
Gemarineerde varkenshaassaté
met satésaus uit eigen keuken 

Karbonade gewoon of gepaneerd        € 11,00
Een overheerlijke karbonade waar u
voor terug komt, pas op ze zijn niet klein 

Loempia speciaal     € 10,00
Kiploempia met satésaus, plakje ham
en een gebakken ei 

Varkenshaas    € 14,25
Heerlijke varkenshaas geserveerd met 
champignonroomsaus 

Entrecote met kruidenboter  € 14,00 
Entrecote geserveerd met 
rauwkost en patat

Nasi of Bami speciaal   € 10,50
Nasi of bami met ham, gebakken ei, 
3 stokjes saté en satésaus

Shoarma    € 11,00
Een flinke shoarmaschotel met 
knoflooksaus of shoarmasaus

Schaaltje rauwkost                            € 2,00  
Schaaltje champignonroomsaus         € 2,00 
Schaaltje appelmoes                         € 1,75 
Schaaltje boeren (gebakken uien,     € 2,25
champignons en spekjes)                    
Gemengde warme groenten of boontjes € 2,25 
Schaaltje vers gebakken        € 4,50
aardappels op=op  

Kinderbox                            € 5,25
Kipfingers            Met een milkshake 
Kroket                  cola, fanta of ranja
Frikandel                                              

Deze menu’s worden standaard geserveerd  met 
frites en dagverse rauwkostsalade. Gebakken 
aardappels in plaats van frites meerprijs € 2,00 
 

WARME BROODJES STARTERS

SCHNITZELS

Voor erbij

VOOR dE KLEINTJESvis
    Zalm met dillesaus € 14,00

Zalmfilet met dillesaus geserveerd met 

 

rauwkost en patat

Vraag voor meer informatie over allergenen 
naar onze allergenen kaart.

Deze menu’s worden standaard geserveerd  met 
frites en dagverse rauwkostsalade. Gebakken 
aardappels in plaats van frites meerprijs € 2,00 
 

VLEES

In de weekenden en feestdagen worden
groepen bij de kassa niet gesplitst.


