
Fritessaus     € 0.50
Curry        € 0.50
Ketchup      € 0.50
Mosterd      € 0.50
Sweet chili    € 0.50
Pindasaus     € 0.75

Brander      € 0.75
Joppie       € 0.75
Knoflook     € 0.75
Oorlog       € 1.00
Speciaal      € 1.00
Piccalilly     € 1.00

SAUSJES

KIDSBOX
Patat met een keuzesnackje frikandel,  
kipnuggets of bitterballen. En pakje drinken 
naar keuze: Taxi, Fristi of chocomelk.  
Plus een surprise                  € 4.95

PATAT
Huisgemaakte patat normale portie     € 2.60
Huisgemaakte patat grote portie       € 3.90
Zoete-aardappelpatat normale portie    € 3.75
Zoete-aardappelpatat grote portie      € 4.95
Half zoet en half normaal  
normale portie                   € 3.50
Half zoet en half normaal   
grote portie                     € 4.35



Lissabon                      € 9.00
Topping van piri piri gekruide kippenpootjes  
en Chllichipotlesaus

Tex Mex                       € 9.00
Topping van Mexicaans gekruid rul gebakken  
gehakt, slamix, nacho’s en salsa

HUISGEMAAKTE PATAT MET TOPPINGS UIT EIGEN KEUKEN

Kapsalon shoarma                € 8.50
Topping van kaas, shoarma varkensvlees,  
slamix en knoflooksaus

Kapsalon gyros                  € 8.50 
Topping van kaas, gyros kippendij, slamix  
en knoflooksaus

Bali                          € 9.00
Topping van oosters gemarineerde kippendij,  
groente, satésaus en gefrituurde uitjes

Rome                        € 9.00
Topping van rul gebakken gehakt,  
bolognesesaus en slamix

Parijs                         € 9.00
Topping van rundvlees hachee, rodekool  
en appelmoes

Moskou                       € 9.00
Topping van slowcooked rundvlees,  
stroganoffsaus en slamix



Frikandel     € 2.00
XXL Frikandel  € 4.00
Kroket       € 2.00
Kaassouflé    € 2.30
Schnitzel kip   € 5.00
Schnitzel varken € 4.80
Berenhap     € 3.25

Kipkorn      € 2.20
Kipnuggets 6 st. € 2.80
Bitterballen 6 st. € 3.60
Minisnacks xl 8 st. € 4.50
Mexicano     € 2.60
Braadworst    € 2.75
Broodje      € 1.00

SNACKS

HUISGEMAAKTE SNACKS
Loempia xxl met granering           € 6.50 
Gehaktbal                      € 4.50
Shoarmarol                      € 3.75
Stedspollekes 5 st.                 € 4.95
Smulrol                        € 4.20
Flatbread shoarma of gyros           € 7.50
Bamischijf                      € 2.50 
Nasischijf                       € 2.50 
Macaronischijf                   € 2.50 
Mac & Cheeseschijf                € 2.50 
Satékroket                      € 2.25 
Goulashkroket                    € 2.25



HAMBURGER SPECIALS
(keuze uit kipburger, vegaburger  
of 150 gram huisgemaakte runderburger)

Stedspolle burger                € 7.50
Sla, tomaat, komkommer, augurk, bacon, cheddar, 

gebakken ei, curry, mayonaise en gefrituurde uitjes

Texas ranche burger              € 7.50
Sla, tomaat, komkommer, augurk, rodekool, burgersaus, 

cheddar en gefrituurde uienringen

Boeren burger                  € 7.00
Sla, tomaat, komkommer, augurk, 3 kleuren paprika, 

champignons en spekjes

Hawaii Burger                   € 7.00
Sla, tomaat, komkommer, augurk, ananas, ham,  

cheddar en curry

Cheese burger                  € 6.00
Sla, tomaat, komkommer, augurk en cheddar



Bali burger                     € 6.00
Sla, tomaat, komkommer, augurk, Atjar,  

gefruite uitjes en satésaus

Piccalilly burger                 € 5.50
Sla, tomaat, komkommer, augurk, Amsterdamse 

picallily en gefrituurde uitjes - mild of spicy

Burger special                  € 5.50
Sla, tomaat, komkommer, augurk, curry, mayo 

en gebakken ui

Giant bacon / cheese burger (200 gr.)   € 7.60
Sla, tomaat, komkommer, augurk, cheddar,  

bacon en smokey baconnaisesaus

OOK VERKRIJGBAAR ALS PLATE
Grote portie huisgemaakte patat, mayonaise  
en een frisse salade, meerprijs € 5.50



LUNCH (tot 17.00 uur) 

TOSTI’S 

VRAAG NAAR ONZE LUNCHKAART VOOR OVERIGE LUNCHGERECHTEN

UITSMIJTERS (wit of bruin brood) 

Ham of kaas                     € 7.50
Ham / kaas                      € 8.00
Stedspolle                      € 9.75
(uitsmijter met ham, kaas, uit, spek, paprika en tomaat)

Kaas                          € 3.50
Ham / kaas                      € 3.75
Kipfilet / kaas / rode ui / tomaat        € 4.50 
Honululu                       € 4.00 
(ham, kaas, ananas) 

Ow My Goat                     € 4.75 
(geitenkaas, bacon, appelstroop, rucola) 

Sweet Honey Brie                 € 5.00 
(brie, honing, walnoot) 

Tex Mex                        € 5.00 
(Mexicaans gekruid rul gehakt, kaas, salsa) 

Bella Italia                      € 5.25 
(mozzarella, tomaat, basillicum, pesto, pijnboompitjes)



PLATE MENU’S EN MAALTIJDSALADES
Schnitzel kip of varken             € 12.50

Boerenschnitzel                 € 14.25
Saté kip of varken (huisgemaakt)       € 14.95
Spareribs (huisgemarineerd)          € 16.95
Loempia (huisgemaakt)              € 13.50
Gehaktbal (huisgemaakt)            € 9.90
Plate Bami of Nasi speciaal          € 12.50 
(huisgemaakt met garnering)

Lasagne (huisgemaakt)            € 8.50

Alle plate’s worden geserveerd met een groot portie friet, mayonaise en 
een frisse salade, met uitzondering van de bami, nasi speciaal en lasagne.

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Maaltijdsalade gerookte kip         € 8.95
Maaltijdsalade gerookte zalm        € 9.25
Maaltijdsalade geitenkaas           € 8.50
Maaltijdsalade brie               € 8.75


