Dranken
Koffie
€ 2,10
Grote koffie
€ 3,70
Cafeïnevrije koffie
€ 2,10
Verse muntthee met honing
€ 2,50
Thee: diverse smaken
€ 1,95
Espresso
€ 2,10
Dubbele espresso
€ 3,60
Cappuccino
€ 2,35
Caramel cappuccino
€ 2,75
Hazelnoot cappuccino
€ 2,75
Witte chocolade cappuccino
€ 2,75
Latte machiatto
€ 3,00
Caramel latte machiatto
€ 3,40
Hazelnoot latte machiatto
€ 3,40
Witte chocolade latte machiatto
€ 3,40
Warme chocolademelk
€ 2,20
Dokkumer koffie:
€ 4,50
koffie met beerenburg, bruine bastardsuiker en slagroom

Gebak
Appeltaart
Oranjekoek (indien voorradig)
Hazelnootschuimgebak
Gevulde koek
Portie slagroom

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,10
€ 0,50

Zuivel
Melk of karnemelk
Fristi of chocomel

€ 2,10
€ 2,30

Frisdranken
Verse jus d`orange
Appelsap
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Rivella
Rivella cranberry
Pepsi
Pepsi light
Sisi
7up
Tonic
Bitter Lemon
Cassis
Sourcy blauw
Sourcy rood

€ 3,00
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 1,90
€ 1,90

Bieren
Krombacher
Heineken
Heineken 0.0%
Amstel Radler
Hoegaarden Witbier

€ 2,80
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00

Wijnen
Zoete witte wijn: Bereich Bernkastel
Droge witte wijn: La Reina Bella Blanco
Rode wijn: La Reina Bella Tinto
Rosé wijn: La Reina Bella Rosado

€ 3,30
€ 3,30
€ 3,30
€ 3,30

Broodgerechten
2 kroketten met brood
€ 7,75
Slagersgehaktbal met brood
€ 7,75
Uitsmijter ham en kaas
€ 8,10
Uitsmijter speciaal:
€ 8,60
ham, spek, ui, paprika en kaas
Bonifatius burger:
€ 7,85
meergranenbol met een hamburger, sla, augurk, gekookt ei,
spek, rode uiringen en rode saus
Place2be deluxe:
€ 9,10
halve uitsmijter, broodje kroket en tomatensoep
Tosti keuze uit:
wit of bruin bakkersbrood
Tosti ham & kaas
Tosti hawaï
Tosti pesto, kaas, salami en tomaat

€ 5,50
€ 5,70
€ 5,70

Vooraf
Huisgemaakte tomatensoep
Stokbroodje met kruidenboter
Maaltijdsalades
Zalm:
gerookte zalm, sla, kappertjes, gekookt ei,
rode ui en een frisse rauwkostsalade.

€ 4,75
€ 4,25

€ 10,75

Rundercarpaccio:
€ 10,75
Dun gesneden carpaccio, sla, kappertjes, olijven,
zongedroogde tomaatjes, pittenmix, Parmezaanse kaas
en pestodressing

Ovenverse rijk belegde broodjes, keuze uit:
wit stokbrood of een meergranenbol
Gezond:
€ 5,75
sla , ham, kaas, tomaat, gekookt ei, komkommer
en een frisse rauwkostsalade.
Kipkerrie:
€ 6,75
kipkerrie, bieslook, gegratineerd met kaas
Rundercarpaccio:
€ 8,25
dun gesneden carpaccio, sla, kappertjes, olijven,
zongedroogde tomaatjes, pittenmix, Parmezaanse kaas en
pestodressing
Stoofvlees:
€ 7,75
huisgemaakt stoofvlees
Kipsaté:
€ 7,75
2 stokjes malse kipsaté, kroepoek en atjar
Hawaï:
€ 5,75
ham, ananas en kaas (warm uit de oven)
Gyros:
€ 8,25
met sla, paprika, ui, knoflooksaus en rode saus
Zalm:
€ 8,25
met sla, frisse rauwkostsalade, en garnituur
Beenham:
€ 7,75
met honing-mosterdsaus

Plate gerechten
Frites met een slagersgehaktbal
Frites met een broodje groenteburger
Frites met een broodje hamburger
Frites met een slagerskipschnitzel
Frites met huisgemaakt stoofvlees
Frites met scholfilet
Frites met kibbeling
Frites met kipsaté
Frites met gyros
Frites met een kroket
Frites met een frikandel
Frites met een frikandel speciaal

€ 8,95
€ 9,20
€ 8,95
€ 12,25
€ 12,75
€ 12,75
€ 12,25
€ 12,25
€ 12,75
€ 6,95
€ 6,95
€ 7,50

Alle Plate gerechten worden geserveerd
met fritessaus en een frisse salade

Kidsgerechten tot 12 jaar
Kidsbox met een frikandel
Kidsbox met een kroket
Kidsbox met kipnuggets

€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25

Alle kidsboxen worden geserveerd met frietjes,
appelmoes, fritessaus, kleine milkshake en een surprise!
Portie poffertjes
met roomboter en poedersuiker

€ 5,25

Nagerechten
Coupe oud Hollands
Softijs, caramelsaus, stroopwafelstukjes en slagroom

€ 5,25

Coupe oreo Choc
Softijs, chocoladesaus, oreocrumb en slagroom

€ 5,25

Coupe white Fantasy
€ 5,25
Softijs, aardbeiensaus, witte chocolade drops en slagroom

