Plate Service (vanaf 16.00 uur)

Voor de lekkere trek

Broodje Urkerbos; verse hamburger van 200 gram,
met gebakken ei, ui, saus en frites

€ 9,25

Pork Steak (350 gr) met kruidenboter en frites

€ 15,95

Kiproerbak schotel van kippedijen met wokgroenten
en frites
€ 15,95
XXL Wiener Schnitzel en frites

€ 13,95

Tappasplank Urkerbos (vanaf 2 personen)
Alleen in het hoogseizoen te bestellen !

p.p.

€ 8,00

Bord patat *

€ 4,00

Bord patat met snack *

€ 5,00

Bord patat met 2 snacks *

€ 6,00

*Met saus naar keuze
Kipspies van kippedijen (250 gr) met satésaus,
kroepoek en frites

€ 13,95

Spareribs met frites

€ 14,95

Kibbeling met frites

€ 9,90

Uit deze snacks kunt u kiezen:
Frikandel, bamischijf, kipkorn, kaassouflé of kroket

Eventueel kunt u ook kiezen voor aardappelschijfjes
in plaats van frites.
Extra schaaltje rauwkost

€ 2,00

Extra portie frites

€ 2,00

Portie bitterballen,

8 stuks

€ 3,50

Portie kipnuggets,

8 stuks

€ 3,00

Partysnacks,

8 stuks

€ 4,00

20 stuks

€ 8,00

30 stuks

€ 12,00

Kindermenu’s

Lunchkaart

Kinderpatat met ½ frikandel in een puntzak met saus

€ 2,50

Kinderpannenkoek “verkeerd”; zelf versieren

€ 5,50

Kleine patat met frikandel, kroket of 4 kipnuggets
en appelmoes (op een bord)
Poffertjes, 12 stuks

(tot 13.30 uur laagseizoen of tot 16.00 uur hoogseizoen)

€ 4,00

12-uurtje; broodje kroket, uitsmijter ham/kaas
en een broodje vlees salade

€ 8,50

€ 2,50

Uitsmijter; drie eieren, ham/kaas

€ 5,50

Luxe Italiaanse bol gezond

€ 4,75

Broodje Urkerbos; verse hamburger van 200 gram
met gebakken ei, ui en saus
€ 7,95

Nagerechten
Uitgebreid assortiment voorverpakt ijs; vraag naar de kaart
Kinderijsje; schatkist gevuld met softijs en topping

€ 2,25

Softijs coupe met vruchtjes, slagroom
en saus naar keuze

€ 4,00

Kipschnitzel en frites

€ 8,50

Extra schaaltje rauwkost

€ 2,00

Extra portie frites

€ 2,00

