Plate Service (vanaf 16.00 uur)
Broodje Urkerbos; verse rundhamburger van 200 gram
met sla, komkommer, tomaat, gebakken ui en een
gebakken ei met saus en frites
10,00

Vegetarische Broodje Urkerbos; vegetarische hamburger,
met sla, komkommer, tomaat, gebakken ui en een
gebakken ei met saus en frites
10,00

Kipsaté spies (250 gr), kroepoek, gebakken ui, atjar
en met rijst of frites

Pannenkoeken: zie verderop in de menukaart
14,95

XXL Wiener Schnitzel, rauwkost en frites

14,75

Spareribs gegrild met een spareribsaus, rauwkost
en frites

16,75

Pork Steak (350 gr) met kruidenboter, rauwkost en
frites

16,75

Kiproerbak schotel van kippedijen met
wokgroenten met rijst of frites

16,75

Pasta bolognese (eventueel met geraspte kaas)

8,75

Kibbeling met frites en saus (remoulade/ravigotte)

9,50

v.a. 3,00

Eventueel kunt u ook kiezen voor aardappel wedges (rustieke
partjes met schil) in plaats van frites.
De rauwkost salade bestaat uit sla, tomaat, komkommer, ei en
een frisse dressing
Extra schaaltje rauwkost 2,00
Extra portie frites 2,00

= Vegetarisch menu

Voor de lekkere trek

Lunchkaart

Bord patat *
Bord patat met snack *
Bord patat met 2 snacks *
*Met saus naar keuze
Uit deze snacks kunt u kiezen:

4,00
5,35
6,60

Alleen in het hoogseizoen te bestellen:
Hapjes plank Urkerbos (vanaf 2 personen)
met o.a. kaas, worst, broodje en warme
borrelgarnituren

3,55
3,10
4,10
8,20
12,30
4,10
8,20
12,30

p.p.

12-uurtje; broodje kroket, sneetje wit/bruin brood met ei,
ham/kaas en een broodje vlees salade en rauwkost
9,40
Uitsmijter; 2 sneetjes wit/ bruin brood met drie eieren,
ham/kaas en rauwkost
6,15

Frikandel, bamischijf, kipkorn, kaassouflé of kroket
Portie bitterballen, 10 stuks
Portie kipnuggets, 8 stuks
Partysnacks,
10 stuks
20 stuks
30 stuks
Vegetarische snacks, 10 stuks
20 stuks
30 stuks

(tot 13.30 uur laagseizoen of tot 16.00 uur hoogseizoen)

8,75

Luxe bol gezond met ham/kaas sla, tomaat,
komkommer en ei

6,00

Broodje Urkerbos; verse rundhamburger van 200 gram
met sla, komkommer, tomaat, gebakken ui en een
gebakken ei met saus
8,95
Vegetarische Broodje Urkerbos; vegetarische
hamburger, met sla, komkommer, tomaat,
gebakken ui, en een gebakken ei met saus

8,95

Kipschnitzel, rauwkost en frites

9,50

Extra schaaltje rauwkost

2,00

Extra portie frites

2,00

Kindermenu’s
Kindermenu geserveerd in een leuke verpakking met
verrassing: kleine patat, frikandel óf 4 kipnuggets,
ranja
6,95
Kinderpannenkoek “vierkant”; zelf versieren

6,00

Kleine patat met frikandel en appelmoes (op bord) 4,40
Kleine patat met kroket en appelmoes (op bord)
4,55
Kleine patat met 4 kipnuggets en appelmoes (bord) 4,35
Kinder pasta bolognese

5,00

Poffertjes, 12 stuks

2,75

Nagerechten
Uitgebreid assortiment voorverpakt ijs; vraag naar de kaart
Lava cake met softijs; chocolade cake gevuld met warme
chocola en rondom softijs op het bord
4,00
Softijs coupe met vruchtjes, slagroom en saus naar keuze 4,25

UITGELICHT
ALLE PANNENKOEKEN
•
•
•
•
•
•

Geen E-nummers en kleurstoffen
Geen conserveermiddelen
Geen suiker toegevoegd
100% bereid met natuurlijke ingrediënten
Vegetarisch, met uitzondering van de spekpannenkoek
Nu ook Pannenkoeken in GLUTENVRIJ of MELKVRIJ (20 cm)

Pannenkoeken
Zowel voor de lunch als diner te bestellen
Melk vrije pannenkoek (20 cm)

3,15

Gluten vrij pannenkoek (20 cm)

3,15

Spek pannenkoek (30 cm) met stroop of suiker 5,55
Appel pannenkoek (24 cm) met stroop, suiker of
appelmoes
4,95
Spek-appel pannenkoek (24 cm) met stroop
of suiker

5,95

Poffertjes
Aanbieding: Een naturel pannenkoek met stroop of
poedersuiker! NU VOOR MAAR € 3,00

Of bestel er gelijk 2 voor € 5,00 !!

Poffertjes met boter en poedersuiker, 12 stuks

2,75

Gluten vrij poffertjes, 12 stuks

2,75

