
Favorieten   Vegetarisch

 Burger  Menu
De klassieker 6,45 11,00
125 grams burger met frisse sla, rode ui, tomaat en
burger relish

Cheeseburger  7,00 11,45
125 grams burger met frisse sla, rode ui, tomaat, 
cheddar cheese en burger relish

Baconburger 7,00 11,45
125 grams burger met frisse sla, rode ui, tomaat, bacon en
burger relish

Compleetburger 9,25 13,45
125 grams burger met rode ui, tomaat, augurk, 
gebakken paprika, champignons, ui, bacon, cheddar cheese,
gebakken ei en onze eigen saus Du Chef 

XL burger  11,00 15,45
Twee 125 grams burgers met kaas, rode ui, tomaat, bacon en
onze eigen saus Du Chef

Kipburger 6,45 11,00
Kipburger van 110 gram, gemengde sla, cheddar cheese,
ui en paprika

Spicy kipburger  7,00 11,45
Kipburger van 110 gram, gemengde sla, cheddar cheese, ui, 
paprika, jalapeño peper en Remia Smokey hot cocktailsaus

Vegaburger   6,45 11,00
Met een groenteburger, tomaat, komkommer, ijsbergsla
en saus Du Chef

Onze favorieten! Laat je verrassen door de heerlijke smaakcombinaties.
De burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees, kipfilet of zijn vegetarisch 

en worden geserveerd op een ambachtelijk brioche broodje. Het menu 
wordt geserveerd met frites en een frisse salade.

 PREMIUM BURGERS

FRITES SPECIALS 
Frites kapsalon  9,50
Frites met shoarma of döner of stukjes kipfilet met gesmolten kaas,
ijsbergsla, tomaat en rode ui

Frites kapsalon klein  7,45
Frites met shoarma of döner of stukjes kipfilet met gesmolten kaas,
ijsbergsla, tomaat en rode ui

Frites Español 9,75
Met pittig gehakt, reepjes ei, paprika, ui en champignons

Frites vegetarische kapsalon    9,95
Krokant gebakken frites met vegetarische vleesreepjes, gesmolten kaas,
ijsbergsla, tomaat en rode ui

Frites vegetarische kapsalon klein    7,50
Krokant gebakken frites met vegetarische vleesreepjes, gesmolten kaas,
ijsbergsla, tomaat en rode ui

Onder de noemer Family’s Favorieten serveren we onze 
lekkerste frites specials en burgers aan jou. Dit zijn premium 

producten in verrassend lekkere smaakvariaties. 
Wat is jóuw favoriet?

Family’s Favorieten





Lunch tot 17.00 uur

BELEGDE BROODJES  
Broodsoorten: Baguette wit, bruin of 
meergranen, Italiaanse bol of luxe rustiek
wit of bruin brood

Gerookte zalm 7,75
Met zalm, sla, rode ui, tomaat, komkommer, 
kappertjes, kruidenroomkaas en 
mosterd dillesaus

Gezond  5,50
Met gemengde sla, kaas, ham, tomaat,
komkommer, ei en sla

Twijfeltje  6,75
De ene helft met filet americain martino,
de andere helft met eiersalade en bacon

Hete kip speciaal  6,75
Stukjes pittige malse kip, met paprika, 
champignons, ui en peultjes

Warm vlees speciaal  6,75
Met champignons, paprika en ui

Carpaccio  9,50
Flinterdun gesneden rundvlees met
gemengde salade, dressing, pijnboompitjes, 
zongedroogde tomaat en oude kaas schilfers

2 ambachtelijke rundvleeskroketten  6,95
Met rustiek brood wit of bruin

FLATBREADS
Carpaccio  9,95
Spicy chicken  9,50
Zalm  9,95

CLUB SANDWICH 
Geserveerd op ons luxe rustieke witte
of bruine brood

Club à la Lenten vlees 10,25
Kaas, kipfilet, sla, tomaat, komkommer,
bacon, truffelmayonaise en eiersalade

Club à la Lenten vis           12,75
Sla, zalm, tomaat, ei, komkommer, 
roomkaas en tuinkers

KLASSIEK BELEGDE BROODJES
Geserveerd op een zacht wit broodje.
Wit, bruin of meergranen baguette + 1,00

Jonge kaas  2,50 
Achterham  2,75 
Filet americain  3,45 
Eiersalade  2,95 
Tonijnsalade  3,25 
   

UITSMIJTERS
Twee sneden luxe rustiek wit of bruin brood 
met 3 eieren

Kaas  6,50
Ham  6,75
Ham-kaas  7,00
Bacon  7,50
Boerenomelet 9,50

12 uurtje 12,50
Kopje soep, 1 boterham met bourgondische 
kroket en 1 boterham met een klein ham omeletje

12 uurtje vis                                13,95
Kopje soep, 1 boterham met garnalen
kroket en 1 boterham belegd met tonijnsalade 

Het 12 uurtje is ook vegetarisch te verkrijgen!

PANINI SPECIALITEITEN
Panini ham-kaas en kruidenboter  5,25
Met onze eigen gemaakte kruidenboter

Panini brie en rauwe ham 6,75
Met honing en pijnboompitten 

TOSTI’S
Bereid op ons luxe rustieke witte
of bruine brood

Hollandse tosti  3,75
Ham en kaas

Tosti à la Lenten 5,95

SALADES
Geserveerd met rustiek brood en roomboter

Salade gerookte zalm  7,95
Gemengde salade met rode ui, komkommer, 
croutons, tomaat, gerookte zalm en vinaigrette

Hete kip salade Specialiteit van onze chef! 6,95
Gemengde salade met stukjes pittige kip

VLEESGERECHTEN 
Kipsaté 12,50
3 stokjes kip geserveerd met pindasaus, 
gedroogde uitjes en kroepoek. Met bruin
of wit rustiek brood of frites

Biefstuk  18,95
Met gebakken champignons met bruin of wit 
rustiek brood of frites

Vraag naar 
   onze dagtosti!

Wrap hete kip 6,10
Met stukjes pittige malse kip, sla, 
tomaat, rode ui en chilisaus

Wrap döner  5,95
Met gekruide kip-, kalkoen- en 
kalfsreepjes, sla, rode ui en tomaat

Wrap kippito  4,95
Met gekruide kipfiletstrips, sla, 
tomaat, rode ui en saus

Wrap zalm  6,75
Met zalm, sla, rode ui, tomaat, 
komkommer, kappertjes, 
kruidenroomkaas en mosterd dillesaus

Wraps





Diner

VOORGERECHTEN
Brood met smeersel  4,75
Soep  4,75
Keuze uit kippen-, tomaten- of groentensoep. 
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Voorafje voor 2!                   11,75
Mix van kleine voorafjes

Salade gerookte zalm 7,25
Gemengde salade met rode ui, komkommer, 
croutons, tomaat, gerookte zalm en vinaigrette

Hete kip salade 6,75
Gemengde salade met stukjes pittige malse
kip, tomaat, komkommer, ei, augurk, croutons
en pijnboompitjes

Carpaccio  9,25
Flinterdun gesneden rundvlees met gemengde 
salade, dressing, pijnboompitjes, zongedroogde 
tomaat en oude kaas schilfers

Griekse salade   5,75
Gemengde salade met tomaat, komkommer, 
rode ui, fetakaas, olijven, croutons, 
pijnboompitjes en vinaigrette

Mix van kip  5,00
3 hotwings en 2 stukjes krokante 
mini kipfilets met saus

MAALTIJDEN
Met verse ambachtelijke oerfriet of 
aardappelschijfjes en een frisse salade
Wedges, dippers of 
twisterfrietjes  meerprijs 0,80

Warm vlees met pangangsaus 11,25
Reepjes fricandeau met gebakken ui, paprika, 
champignons en pangangsaus

Stoofvlees in pannetje  10,75
De originele Vlaamse stoofkarbonades,
bereid met eerste kwaliteitsvlees, in vleesjus

Wienerschnitzel  11,75
200 grams varkensschnitzel geserveerd
met een schijfje citroen

Varkenshaasspies 14,95
Gemarineerde varkenshaasstukjes met
pindasaus en garnituur

Spareribs  19,95
Zo lekker, om je vingers bij af te likken!
Tip: extra lekker met knoflooksaus of chilisaus

Biefstuk  18,95
200 gram heerlijk mals stukje dikbil van de 
Belgische blauwe koe uit de Ardennen

Kipspies  13,95
Gemarineerde kippendijstukjes met
pindasaus en garnituur

Halve kip 11,75
Krokant gebakken, om heerlijk te kluiven!

Kipschnitzel 12,95
Heerlijk mals scharrelkippenvlees
met een krokant jasje

Sliptong  19,95
In de roomboter gebakken sliptongetjes.
Inclusief vissaus

Gebakken mosselen  12,50
Volgens Zeeuws recept gekruid,
inclusief vissaus

Fish en Chips  10,95
Gebakken kibbeling in een 
krokant jasje inclusief vissaus 

VOOR BIJ DE MAALTIJDEN
Pepersaus  2,75
Stroganoffsaus  2,75
Champignonroomsaus 2,75
Gebakken champignons  2,75

FAMILY’S FAVORIETEN
Onder de noemer Family’s Favorieten serveren we onze lekkerste frites specials en burgers

aan jou. Dit zijn premium producten in verrassend lekkere smaakvariaties. Kies jouw favoriet!

Hete kip speciaal   12,75
Stukjes pittige malse kip met paprika, 
champignons, ui en peultjes

Varkenshaaspuntjes in saus  16,25
Stukjes mals varkenshaas met ui, 
champignons en een geheimzinnige saus

Chefspecials 
à la Lenten

        Geen trek in een menu?    
   Neem een frietje met een snack!

VEGETARISCHE GERECHTEN
Vegetarische loempia speciaal   9,95
Gevuld met gemengde groenten geserveerd
met een gebakken ei, pindasaus en du Chef saus

Frites vegetarische kapsalon   9,25
Krokant gebakken frites met vegetarische 
vleesreepjes, gesmolten kaas, ijsbergsla, 
tomaat en rode ui

Frites vegetarische kapsalon klein   7,25
Krokant gebakken frites met vegetarische 
vleesreepjes, gesmolten kaas, ijsbergsla, 
tomaat en rode ui 

MAALTIJDSALADES
Wil je er stokbrood met kruidenboter bij? 
Wit, bruin of meergranen  meerprijs 1,50

Hete kip salade Specialiteit van onze chef!   9,75
Gemengde salade met stukjes pittige malse kip, 
tomaat, komkommer, ei, augurk, croutons en 
pijnboompitjes

Carpaccio salade  11,75
Flinterdun gesneden rundvlees met 
gemengde salade, dressing, pijnboompitjes, 
zongedroogde tomaat en oude kaas schilfers

Salade van gerookte zalm  10,95
Gemengde salade met kappertjes, rode ui, 
komkommer, croutons, tomaat, gerookte zalm
en vinaigrette

Griekse salade   9,50
Gemengde salade met tomaat, komkommer, 
rode ui, fetakaas, olijven, croutons, 
pijnboompitjes en vinaigrette

EVEN IETS ANDERS
Bami compleet  12,50
Geserveerd met 2 stokjes kipsaté, gebakken ei,
ham, gedroogde uitjes en kroepoek

Nasi compleet  12,50
Geserveerd met 2 stokjes kipsaté, gebakken ei, 
ham, gedroogde uitjes en kroepoek

Spaghetti compleet  11,50
Heerlijk Italiaans culinair pastagerecht met 
gekruid gehakt, groenten, de originele 
Bolognese saus en oude kaas schilfers

Loempia speciaal  10,25
Met heerlijke stukjes kipfilet, ham en verse 
knapperige groenten geserveerd met een
gebakken ei, ham, pindasaus, du Chef saus
en een aardappelgerecht naar keuze




