KOFFIE/THEE

Nagerecht
IJscoupe met een topping van:
aardbeien
kersen

MET
€ 4,95
€ 4,95

ananas/mango € 4,95
Kinderijsje

rum/rozijnen

SAUCIJZEBROODJE
€ 3,50

€ 4,95

€ 3,95

Tegen meerprijs ook andere
combinaties mogelijk

Koffie
Koffie

APPELGEBAK OF

Thee

€ 2,00

Capuccino

€ 2,25

IJskoffie met slagroom

€ 2,50

Irisch Koffie, Ierse whiskey

€ 2,50

Wijn Wit Rood Rose

€ 4,95

€ 2,00

€3,50

Bier 0,4

€375

€2,00
€2,75

Ketel 1 jenever

€2,00

Whiskey Jameson

€4,00

Jägermeister

€ 5,95

Baquette boerenkip

€2,50

Met Brood

€ 5,75

€ 5,75

€ 5,95

Baquette shoarma

€ 5,95

Baquette hete kip

€ 5,95

Saté (kip of varkenshaas)
met stokbrood

Gehaktbal met brood en saus

€4,25

met brood

€ 5,25

champignons

€ 11,95

2 Rundvlees-kroketten

Biefstuk op brood met gebakken

€ 7,50
€ 7,50

Uitsmijter spek

Uitsmijter ham en kaas

Rijksweg 88, 6998AK

www.deoldeschole.nl
Openingstijden
Maandag t/m Zondag
12.00u tot 21.00u

€6,95

Burgers

Uitsmijter spek en kaas

Boeren uitsmijter met spek,
champignons, paprika en ui

€ 7,50

€ 7,95
€ 7,95

€ 8,50

Hamburger

€3,50

Cheeseburger

€3,75

Hamburger speciaal
Hawaïburger
Satéburger
Kipburger

tel. 0314380050

€14,50

Radler/Alcoholvrij bier fles

Baquette boerengehakt

Baquette mexicano

Uitsmijter kaas

Laag-Keppel

Fles wijn

Bier 0,2

€ 5,75

Uitsmijter ham

€ 4,95

Drank
Frisdrank, milkshake vanaf

Baquette tartaar-speciaal

Baquette tonijn

LUNCH

wit of bruin brood

Warme chocomel met slagroom€3,00
Hollandse Koffie, Matuur

€ 5,25

Scharreleieren op

€ 2,00

Latte-Machiato

Baquette gezond

Baquttes warmvlees speciaal € 5,95
€ 2,00

Espresso

Baquette wit of bruin

Kroketburger
Baconburger

Tosti’s
Tosti ham en kaas

Tosti Hawaï met ananas

€3,75

€3,75
€3,75

€3,75

€4,25

Boerenburger: spek, champignons,
€ 3,95

€ 4,95

Tosti mozzarella,tomaat,pesto € 4,95

Tosti geitenkaas, bacon, pesto € 4,95
Tosti boerenwijze met kaas,

€3,75

spek,champignons,paprika,ui € 5,25

paprika en ui

€4,00

gebakken ui

€4,75

Central park burger: bacon, cheese,
Black Angus burger 180gr

€6,95

Alle burger worden met sla, tomaat,

augurk en bijpassende saus geserveerd

Voorgerecht
Broodplank met dips

Tomatensoep met brood

€3,95

€3,95

Soep vd dag met brood

€3,95

Geitenkaas Bacon salade

€4,75

Tonijnsalade
Kipsalade

Mediterraans

DINER

Friet Superboer: kip, champignons en ui
in een pikante marinade saus € 6,95
Friet Boerengehakt: gehakt,

€ 6,95

Duvelse Friet: kip en atjar

€ 6,95

€14,95

Friet Kip-Curry

€ 6,95

€ 9,95

Friet Stoofvlees

€ 6,95

€4,75

€4,75
€4,75

meerprijs maaltijdsalade

€ 2,00

Menu’s

champignons, spek, ui, paprika
Varkenshaas puntjes met
champignon-roomsaus
Vis en chips

Nasi of Bami speciaal

in een pikante saus

€ 12,95

Kidsbox keuze uit kipnuggets, € 5,50
frikandel of kroket incl norm milkshake

Schnitzel

Kipschnitzel

Schnitzel met saus

€ 9,95

Sauzen:
champignon, jäger, zigeuner, peper

€ 10,95

Alle menu’s worden geserveerd met

€10,50

Boeren schnitzel spek, champignons,
paprika en ui

€ 11,95

en ui)

€ 9,95

Warm vlees(rollade satésaus
Saté (kip of varkenshaas)
Halve Haan

Houthakker Steak met
jachtsaus

Spareribs

Hamburger (black angus)
Stoofpot (rundvlees)
Biefstuk

Biefstuk met pepersaus en
gebakken champignons

Lekker voor bij de borrel

Speciale Oerfrieten

gewone friet laat het ons weten

Falafel menu

Groenteburger menu

€ 9,95
€15,95
€16,95

kroket of frikandel

of kaassoufflé

€ 5,75

-Mini snack mix 12 stuks €8,95
wordt geserveerd met passende saus

Burger-menu’s
Hamburger

€ 9,95

Cheeseburger

€10,25

Hamburger speciaal
Alle Speciale Oerfrieten worden

Hawaïburger
Satéburger
Kipburger

€10,25
€10,25

€10,25
€10,25

Baconburger

€10,25

paprika en ui

€10,50

gebakken ui

€10,50

Boerenburger: spek, champignons,

Terug van weg geweest:

€ 6,25

€5,95

-Mini Loempia’s 12 stuks €8,95

kroket, bamischijf, nasischijf, kipcorn

€ 10,95

Friet met frietsaus met glutenvrije

-Bitterballen 12 stuks

Snackfriet: snack keuze frikandel,

€ 10,95

Glutenvrij

-Mini snack mix 8 stuks €5,95

Frietandel: met 2 frikandellen € 6,50

gewone friet laat het ons weten

€ 12,50

-Mini Loempia’s 8 stuks €5,95

Friet Kroket: met 2 kroketten € 6,50

salade en frietsaus

vegetarisch

€3,95

€ 6,95

geserveerd met oerfriet,

€ 10,95

€12,95

Chinese Friet: met loempia

€ 6,95

oerfriet, salade en frietsaus

€ 9,95

€ 11,95

Friet Shoarma

-Bitterballen 8 stuks

Hete-kip menu
€10,50
Houthakker schnitzel menu € 11,95
Boerenbal menu
€10,50

Central park burger: bacon, cheese,
Hamburger (black angus)

€12,50

