MENU’S inclusief salade, friet en mayo

- Schnitzel menu
12,50
- Schnitzel menu met saus
13,50
keuze uit jäger, zigeuner, peper of
champignonsaus
- Houthakker schnitzel menu
13,95
gebakken ui en spek
- Boerenschnitzel menu
14,50
spek, champignons, gebakken ui en paprika
- Kipschnitzel menu
12,75
- Saté menu
12,95
kip of varkenshaas
- Hete kip menu
12,95
- Bami/Nasi speciaal-menu
12,95
- Houthakker steak menu met jachtsaus
14,95
- Stoofpotje
13,50
rundvlees, spek, groente en specerijen
- Boerenbal menu
12,95
- Halve haan menu
13,50
- Warm vlees menu
12,95
varkensrollade, gebakken ui en satésaus
- Spareribs menu
16,95
- Hamburger menu
13,50
Combinatie met andere burger mogelijk tegen meerprijs

- Biefstuk
17,95
- Biefstuk met champignons
18,95
- Biefstuk met pepersaus en
19,95
champignons
- Varkenshaas puntjes met
16,00
champignon-roomsaus
- Vis en chips
15,95
kibbeling, garnalen, mosselen en inktvisringen

- Kinderbox

7,50

friet met frietsaus, keuze uit frikandel, kroket
of kipnuggets Inclusief een normale milkshake en verassing

OER OF GEWONE FRIET
LAAT HET ONS WETEN

Glutenvrij

Glutenvrije Snackfriet, salade met glutenvrije
dressing en glutenvrije kroket of frikandel
9,95

Vega

Falafel menu
Falafel-burger menu

12,95
12,95

Speciale Oerfrieten incl. salade en mayo
- Friet Superboer
kip, champignons en ui in een pikante
marinade saus
- Friet Boerengehakt
gehakt, champignons, spek, ui, paprika
- Duvelse Friet
kip en atjar in een pikante saus
- Friet Kip-Curry
- Friet Shoarma
- Friet Stoofvlees huisgemaakt
- Chinese Friet met loempia
- Friet Kroket met 2 kroketten
- Frietandel met 2 frikandellen
- Snackfriet
keuze uit frikandel, kroket, bamischijf,
nasischijf, kipcorn of kaassoufflé

Tosti ‘s

Tosti ham en kaas
Tosti Hawaï met ananas
Tosti mozzarella, tomaat ,pesto
Tosti geitenkaas, bacon, pesto
Tosti boerenwijze met kaas,
spek, champignons ,paprika ,ui
Tosti “De Olde Schole”
met kaas, tomaat, spek en gebakken ei

9,50

9,50
9,50
9,50
9,50
9,95
9,50
9,50
9,50
8,75

-Gezond
boter, ham, kaas, rauwkost, ei en dressing
-Mexicano xxl

7,50

-Frikandel xxl speciaal

7,75

-Tonijnsalade

7,95

-Scharrelei-bacon

7,95

7,75

grote mexicano, curry, rauwe uitjes en gemengde sla
xxl frikandel speciaal met gemengde sla

huisgemaakte tonijnsalade en gemengde sla
huisgemaakte eiersalade, bacon en gemengde sla

-Tartaar speciaal
7,95
Tartaar, ei en ui met een drupje mayo en gemengde sla

-Hete kip

8,25

-Boerenkip

8,25

-Shoarma

8,25

-Warm vlees speciaal

8,25

-Boerengehakt

8,25

kip, ananas, piripiri saus en gemengde sla

kip, spek, champignons, paprika, ui en gemengde sla
shoarma reepjes, knoflooksaus en gemengde sla

varkensrollade, satésaus, gebakken en gedroogde ui
en gemengde sla

gehakt, spek, champignons, paprika, ui en gemengde sla

WITTE BOL
4,50
4,95
4,95
4,95
5,95

6,25

MAALTIJDSALADE incl pasta en brood
Tonijnsalade
Geitenkaas Bacon salade
Kipsalade
Mediterraanse salade
olijven, feta en zongedroogde tomaten

Franse BAQUETTE Wit of Bruin

8,95
8,95
8,95
8,95

Tartaar
Tartaar speciaal

4,25
4,75

Gehaktbal inclusief saus
Warm vlees

4,95
4,95

Rundvlees kroket
Kroket
Frikandel
Ham
Kaas

3,45
3,20
3,20
3,25
3,25

boter, tartaar, gekookt ei, mayo en rauwe uitjes

varkensrollade, satésaus, gedroogde uitjes
en gemengde sla

A F H A A L - M E N U

(H)EERLIJKE BEEFBURGERS
Duurzaam en uit de streek
Hamburger / Beef 100gr
4,75
sla, tomaat, augurk, gebakken, ui, burgersaus
Hamburger speciaal / Beef 100gr
4,95
sla, tomaat, augurk, gebakken ui, curry, mayo
Cheeseburger / Beef 100gr
4,95
sla, tomaat, augurk, cheddar-cheese, burgersaus
Hawaïburger / Beef 100gr
4,95
sla, tomaat, augurk, ananas en burgersaus
Satéburger / Beef 100gr
4,95
sla, tomaat augurk, satésaus, gedroogde uitjes
Baconburger / Beef 100gr
4,95
sla, tomaat, augurk, bacon en burgersaus
Boerenburger / Beef 100gr
5,50
Beef, sla, tomaat augurk, champignons, ui, paprika,
spek en curry
Central park burger / Beef 100gr
5,75
sla, tomaat, augurk, bacon, cheddar-cheese,
gebakken ei en joppie-saus
Burger De Steenoven / Beef 200gr
8,75
sla, tomaat, augurk, bacon, cheddar-cheese
en burgersaus
Giant-burger / Beef 200gr
8,75
mango uien-chutney, sla, tomaat, augurk,
rode ui,kaas en burgersaus
Big-spicyburger
8,75
sla, tomaat, augurk, jalapeño pepers, rode ui,
cheddar-cheese en salsasaus
Mediterraanse burger / Beef 200gr
8,75
sla, rode ui, komkommer, tomaat
feta-kaas en knoflooksaus
Kipburger
sla, tomaat, augurk en joppiesaus
Kroketburger
met mayo en mosterd
Falafel burger

4,75

FRIET

SNACKS

gewone of oerfriet

normaal

Friet zonder
Friet met
Friet speciaal
Friet joppiesaus
Friet satésaus
Friet oorlog +
pindasaus, mayonaise en ui
Friet oorlog pindasaus, mayonaise

2,75
3,00
3,25
3,25
3,25
3,35

3,75
4,00
4,25
4,25
4,25
4,35

3,35

4,35

Friet op boeren wijze
6,25
spek, champignons, paprika en ui incl. mayo of curry
Sauzen bakje vanaf 2,20

Glutenvrije snacks
frikandel
kroket
mexicano
kipnuggets

2.60
2.60
2.60
3,95
Burgers en rundvlees
uit de ijsselstreek

Ambachtelijk brood en kaneelcake van
Warme Bakker “Dick ten Broeke”
(hof-leverancier) te Lochem

4,75
4,75

groot

Biologische wijnen van
“Neleman” uit Zutphen

Vleeskroket
Frikandel
Frikandel speciaal
Frikandel XXL incl. saus
Viandel
Goulash
Groentekroket
Kaas kroket
Saté kroket
Kalfskroket
Rundvlees kroket
Bamischijf
Nasischijf
Vega bami
Pikanto
Kaassoufflesse
Ham-Kaassoufflesse
Kipcorn
Knakworst
Mexicano
Braadworst
Satérol
Smulrol
Shoarmarol
Sitostick
Kipfingers 6 stuks
Kipnuggets 6 stuks
Bitterballen rund vlees 6 stuks
Berehap met satésaus
Gehaktbal uit eigen keuken incl saus
Boeren rundvlees slaatje
Loempia incl saus
Shaslick met saus
Portie kip saté
Portie saté van de haas
Schnitzel
Halve haan
Spareribs (portie)

2,20
2,20
2,60
5,25
2,25
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,45
2,35
2,25
2,45
2,45
2,35
2,45
2,95
2,50
2,60
2,60
2,85
3,75
3,50
3,35
3,95
3,85
3,75
3,95
3,75
7,50
7,50
7,50
8,50
8,95

