Dinerkaart
SLUSH

LEKKERS VOOR BIJ DE KOFFIE

Klein
Groot

1,25
1,50

Appelgebak		 3,00
Slagroom		 0,75

MILKSHAKE

2,75

EVEN IETS ANDERS

Geserveerd in een glas! Er is keuze uit de
volgende smaakvariaties: vanille, aardbei en
banaan. Vraag naar onze 4e smaak

KOUDE DRANKEN

Melk
Chocomel / Fristi / Appelsap
Coca-Cola regular, light of zero
Fanta / Cassis / Sprite
Chaudfontaine rood / blauw
Lipton Ice Tea / Lipton Ice Tea Green
Fuze Tea in 3 smaken
Tonic / Bitter Lemon
Ranja

WARME DRANKEN

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Karamel Macchiato met slagroom
Espresso
Thee diverse smaken
Verse Muntthee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom

VERS BEREIDE KOUDE DRANKEN
Verse jus d’orange
Verse appelsap
Verse appel-peersap
Vers van onze lokale streekwinkel Roks!

SMOOTHIES

2,00
2,30
2,20
2,20
2,20
2,40
2,40
2,30
1,00

2,25
2,45
2,45
2,95
3,70
2,25
2,00
2,75
2,25
3,00

3,00
3,00
3,00

3,95

Mango-aardbei , banaan-mango, Mango-ananas

Vraag naar ons lekkers van de dag!

PREMIUM BURGERS

Onze favorieten!
Laat je verrassen door de heerlijke
smaakcombinaties. De burgers zijn gemaakt van
100% rundvlees of kipfilet en worden geserveerd
op een ambachtelijk brioche broodje. Ook te
bestellen als menu met frites en een frisse salade.

Bami compleet 		
11,25
De klassieker
Geserveerd met 2 stokjes kipsaté,

Burger

Menu

5,25

9,25

Cheeseburger
Nasi compleet 		
11,25

5,75

9,75

Baconburger

5,75

9,75

Compleetburger

7,75

11,75

Kipburger

5,25

9,25

5,75

9,75

4,95

8,95

gebakken ei, ham, gedroogde
uitjes en kroepoek

125 grams burger met frisse sla, rode ui,
tomaat en burger relish

Geserveerd met 2 stokjes kipsaté,
gebakken ei, ham, gedroogde
uitjes en kroepoek

125 grams burger met frisse sla, rode ui,
tomaat, cheddar cheese en burger relish

Spaghetti compleet 		

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

10,50

125 grams burger met frisse sla, rode ui,
tomaat, bacon en burger relish

125 grams burgers met rode ui, tomaat,
augurk, gebakken paprika, champignons, ui,
Loempia speciaal 		
9,75
bacon, cheddar cheese, gebakken ei en onze
Met heerlijke stukjes kipfilet, ham en
eigen saus Du Chef
verse knapperige groenten geserveerd
XL burger
9,25 13,25
met een gebakken ei, ham, pindasaus,
du Chef saus en een aardappelgerecht
2 125 grams burgers met kaas, rode ui,
naar keuze
tomaat, bacon en onze eigen saus Du Chef
Kipburger van 110 gram, gemengde sla,
cheddar cheese, ui en paprika

CHEFSPECIALS Á LA LENTEN

Hete kip speciaal 		
11,95
Spicy kipburger
Stukjes pittige malse kip met paprika,
champignons, ui, peultjes en taugé

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

Wat wil jeen?
erbij drink

14,50

Kipburger van 110 gram, gemengde sla,
cheddar cheese, ui, paprika, jalpeño peper en
Remia Smokey hot cocktailsaus

Vegaburger

Met een groenteburger, tomaat,
komkommer, ijsbergsla en saus Du Chef

Dinerkaart
VOORGERECHTEN

MAALTIJDEN

Brood met smeersel
4,00 Met verse ambachtelijke oerfriet of
aardappelschijfjes en een frisse salade
Soep 		
4,25 Wedges, dippers of twisterfrietjes meerprijs 0,50
Keuze uit kippen-, tomaten- of groentensoep
Warm vlees met pangangsaus		 10,50
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Reepjes fricandeau met gebakken ui,
Voorafje voor 2!
		 10,95 paprika, champignons en pangangsaus
Mix van kleine voorafjes

Stoofvlees in pannetje 		

Salade gerookte zalm		
5,95 De originele Vlaamse stoofkarbonades,
Gemengde salade met rode ui, komkommer,
Croutons, tomaat, gerookte zalm en vinaigrette

Hete kip salade Specialiteit van onze chef!

5,50

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

Carpaccio 		

8,50

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

9,95

4,75

3 hotwings en 2 stukjes krokante
mini kipfilets met saus

Frites vegetarische Kapsalon 		
Varkenshaasspies		
14,25 Krokant gebakken frites met
vegetarische vleesreepjes, gesmolten kaas,

8,50

bereid met eerste kwaliteitsvlees, in vleesjus

Wiener Schnitzel

200 gram varkensschnitzel geserveerd
met een schijfje citroen

10,95

Gemarineerde varkenshaasstukjes met
pindasaus en garnituur

Gevuld met gemengde groenten
geserveerd met een gebakken ei,
pindasaus en du Chef saus

ijsbergsla, tomaat en rode ui

Spareribs		
18,75 Frites vegetarische Kapsalon klein

Kipspies

Gemarineerde kippendijstukjes met
pindasaus en garnituur

13,25

10,25

Krokant gebakken frites met
vegetarische vleesreepjes, gesmolten kaas,
ijsbergsla, tomaat en rode ui

Wil je er stokbrood met kruidenboter bij?
Wit, bruin of meergranen
meerprijs 1,35

Hete kip salade Specialiteit van onze chef!

8,95

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

Frites Kapsalon 		
8,50
Frites met shoarma of döner of
stukjes kipfilet met gesmolten kaas,
ijsbergsla, tomaat en rode ui

Frites Kapsalon klein 		
Kipschnitzel		
11,25 Frites met shoarma of döner of
Sliptong 		

16,50

10,95

Gebakken mosselen

11,50

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

Volgens Zeeuws recept gekruid,
inclusief vissaus

Salade van gerookte zalm 		 10,25

Gebakken kibbeling in een
krokant jasje inclusief vissaus

Gemengde salade met kappertjes, rode ui,
komkommer, croutons, tomaat,
gerookte zalm en vinaigrette

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

8,95

Fish en Chips

6,75

stukjes kipfilet met gesmolten kaas,
ijsbergsla, tomaat en rode ui

Heerlijk mals scharrelkippenvlees
met een krokant jasje

In de roomboter gebakken sliptongetjes.
Inclusief vissaus

6,75

FRITES SPECIALS

Krokant gebakken, om heerlijk te kluiven!

MAALTIJDSALADES

Griekse salade			

VEGETARISCHE GERECHTEN

9,25

Halve Kip		

Carpaccio salade

Pepersaus 		 2,50
Stroganoffsaus 		 2,50
Champignonroomsaus		
2,50
Gebakken champignons 		 2,50

Vegetarische loempia speciaal 		

Zo lekker, om je vingers bij af te likken!
Tip: extra lekker met knoflooksaus of chilisaus
Griekse salade 		
4,95
Biefstuk 		 16,95
Gemengde salade met tomaat, komkommer,
200 gram heerlijk mals stukje dikbil van de
rode ui, fetakaas, olijven, croutons,
Belgische blauwe koe uit de Ardennen
pijnboompitjes en vinaigrette

Mix van kip

VOOR BIJ DE VLEESGERECHTEN

9,75

Frites Español 		
8,95
Met pittig gehakt, reepjes ei, paprika,
ui en champignons.

?
u
n
e
m
n
e
e
in
k
e
r
Geen t en frietje met
Neem e snack!
een

