voorgerechten, salades
en hoofdgerechten
voorgerechten

salades

Al onze soepen worden geserveerd
met stokbrood en kruidenboter

Huzarensalade

3,95

Rauwkostsalade

3,95

Tomatensoep
3,95
van zongerijpte tomaten, zoals het hoort met ballen
Groentesoep
rijkgevulde boeren groentesoep

3,95

Kippensoep

3,95

Soep van het seizoen
3,95
wij vertellen u graag welke soep wij vandaag serveren
Nacho’s

8,75

Salade ‘t Hoekske tip!
8,50
gemengde sla, komkommer, tomaat, gebakken ui,
champignons, spek en kaas
Italiaanse salade
rucola, tomaat, komkommer, mozzarella,
Parmezaanse kaas en parmaham

9,25

Maaltijdsalade kip
malse kipfilet met gebakken ui, gemengde sla,
tomaat en komkommer

9,25

Carpaccio
10,95
carpaccio, rucola, tomaat, pesto, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelmayonaise
Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische
reacties kunnen veroorzaken. Heeft u een allergie ? meld het ons.

hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten behalve nasi en bami worden geserveerd met patat en rauwkostsalade
Varkensschnitzel

11,00

Kipschnitzel

11,00

met zigeuner-, peper- of champignonsaus, meerprijs
1,00
Schnitzel Hawaï
met ananas en pindasaus

11,35

Schnitzel ‘t Hoekske tip!
13,00
met gebakken ui, paprika, spekjes en champignons
Kipfilet deluxe
2 stuks gepaneerde kipfilet

11,00

Kipsaté 3 stokjes saté met pindasaus

11,00

Halve kip met appelmoes

11,25

Spareribs

17,50

Shoarma of gyros met saus naar keuze

11,00

Kidsmenu
Patat met snack, mayo en
ketchup, caprisun en
een leuke verrassing

525

Nasi of bami
11,50
royale portie nasi of bami, 3 stokjes saté en gebakken ei
Loempia met gebakken ei en pindasaus

11,00

Shaslick menu met shaslicksaus tip!

11,25

Warm vlees met pindasaus

10,75

Lekkerbek

11,00

Zalm

17,25

Glutenvrije snacks
keuze uit 2 snacks: frikandel, kroket, bamischijf,
mexicano of kipnuggets

12,00

Vegetarische snacks
11,50
keuze uit 2 snacks: bonita, groentekroket, bamischijf
oriëntal, mini loempia’s, kaassoufflé, cheese crack of
vegetarische kroket
Frikandellen of Kroketten
2 frikandellen of 2 kroketten
Gehaktbal

9,00

10,50

Hamburger ‘t Hoekske
15,75
250 gram rundvlees, gemengde sla, tomaat,
komkommer, rode ui, bacon en een smokey BBQ saus
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