
HUISGEMAAKTE PATAT MET TOPPINGS EN PLATE’S

SNACKS
Bonita                         € 2.50
Loempia xxl met garnering (huisgemaakt)  € 6.50
Sajoera (kroket)                   € 2.50
Kipkorn *                       € 2.50
Kaassoufflé                      € 2.30

Tex Mex                        € 10.00
Topping van vegetarisch Mexicaans gekruid gehakt,
slamix, nacho’s en salsa

Rome                         € 10.00
Topping van vegetarisch gehakt,  
bolognesesaus en slamix

Kapsalon shoarma                 € 9.50
Topping van kaas,vegetarische shoarma,  
slamix en knoflooksaus

Kapsalon gyros                   € 9.50
Topping van kaas,  vegetarische gyros,  
slamix en knoflooksaus

Creamy cheese                   € 5.50
Topping van creamy cheese, komkommer,  
rode ui, tomaat en augurk



Plate Loempia xxl                  € 13.50
Plate schnitzel                   € 11.50
(word geserveerd met een groot portie friet, mayonaise 
 en een frisse salade)

Texas ranche burger               € 8.00
sla, tomaat, komkommer, augurk, rodekool, burgersaus,
cheddar en gefrituurde uienringen

Boerenburger *                   € 7.50
sla, tomaat, komkommer, augurk,  
3 kleuren paprika, champignons.

Cheeseburger                    € 6.50
sla, tomaat, komkommer, augurk, en cheddar

Hawaii burger                    € 7.50
sla, tomaat, komkommer, augurk, kaas, ananas en curry

Bali burger *                     € 6.50
sla, tomaat, komkommer, augurk, atjar,  
gefruite uitjes en satésaus

Stedspolle burger                 € 8.00
Sla, tomaat, komkommer, augurk, cheddar, gebakken ei,
curry, mayonaise en gefruite uitjes (Ook verkrijgbaar met vegan mayo)

Lasagne                        € 9.50
(word geserveerd met een frisse salade)

HAMBURGERS SPECIAAL



Piccalilly burger *                 € 6.00
sla, tomaat, komkommer, augurk, amsterdamse
piccalily en gefruite uitjes – mild of spicy

Burger speciaal                   € 6.00
sla, tomaat, komkommer, augurk, curry, mayo en 
gebakken ui (ook verkrijgbaar met vegan mayo)

OOK VERKRIJGBAAR ALS PLATE
Grote portie huisgemaakte patat, met mayonaise  
of vegan mayonaise en een frisse salade, meerprijs 5,50

MAALTIJDSALADES

Maaltijdsalade Mozzarella (Bella Italia)   € 8.25
Maaltijdsalade kapucijners *          € 8.00
Maaltijdsalade brie                € 8.75
Maaltijdsalade geitenkaas           € 8.50

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met brood en kruiden 
boter of pesto (vegan).



TOSTI’S (wit of bruin brood)

UITSMIJTERS (wit of bruin brood)

LUNCH (tot 17.00 uur) 

Kaas                           € 3.50
Vegan kaas *                     € 3.75
Vegan kaas, rode ui en tomaat *        € 4.25
Ow My Goat (geitenkaas, appelstroop, rucola)  € 4.50
Sweet honey brie (Brie, honing, walnoot)    € 5.00
Bella Italia                       € 5.25
(mozzarella, tomaat, basilicum, pesto, pijnboompitjes)

Kaas                          € 7.50
Stedspolle                       € 9.50
Uitsmijter met kaas (vegan kaas), ui, paprika,  

tomaat en champignons

* Veganistisch 


