MENU’S

SALADES

garnituur

minibaguette en boter

Alle menu’s worden geserveerd met frites en

• Bord frites met garnituur

Toevoegingen keuze uit: alle snacks
en hamburgers

• Kipsaté of varkenshaassaté

Oosterse wokgroenten en
gebakken uitjes (ook vegetarische
saté verkrijgbaar)

• Loempia Westbroek

Oosterse wokgroenten, ham, ei en
pindasaus

•

•

Gepaneerde schnitzel van 200
gram
Gebakken champignons, prei,
paprika en spekjes

• Mixed grill

Stok saté, 250g sparerib en
hamburger incl. 2 sauzen naar
keuze

+3,75

Slamelange, gerookte zalm, ei,
komkommer, tomaat, rode ui,
croutons en bieslookroomkaas

• Brie

Slamelange, reepjes brie, komkommer, walnoten, bacon, lente ui,
tomaat en honingmosterddressing

9,95

12,95

• Biefstuk

16,95

• Pittige Ceasar

Slamelange, pittige kipreepjes,
sesamzaadjes, bacon, croutons,
ei, tomaat, Parmezaanse kaas en
Ceasardressing

7,50

7,50

7,50

1,75

• Champignonroomsaus

1,75

• Peperroomsaus

1,75
+0,30

7,50

• Warm vlees

7,50

• Limburgs stoofvlees

7,50

• Hete kip

7,50

Spek, paprika, champignons, prei
en kruiden

Langzaam gegaard rundvlees in
kruidige saus
Gebakken champignons, lente ui
en truffelmayonaise

BURGERS
7,50

Black Angus burger (100% rund)

+2,00
+2,00

• Smokey BBQ

4,00

• Speciaal

4,00

Rode ui en BBQ saus
Gebakken ui, mayo en curry

• Shoarma of gyros met saus

7,50

• Egg

4,50

• Bami of nasi speciaal

11,25

• Cheese

4,50

• Compleet

5,00

• Amerikaanse burger

5,00

Dubbel vlees en dubbel saus

Oosterse wokgroenten, ei, ham,
fricandeau, kroepoek, pindasaus en
stok saté

11,25

7,50

kaas uit de grilloven, sla, tomaat en
komkommer

• Gebakken champignons/ui

• Westbroekse Zodde

Gebakken champignons, ui en
pindasaus

INTERNATIONAAL

• Kapsalon

SUPPLEMENTEN

• Ras/oer frites per portie

Slamelange, rundercarpaccio,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
rode uit, tomaat en
truffelmayonaise

9,95

12,95

Keuze uit: kruidenboter,
peperroomsaus of
champignonroomsaus

• Carpaccio

•

• Spareribs 500 gram

Incl. 2 sauzen naar keuze

Alle salades worden geserveerd met

9,95

12,95

FRITES-SPECIALITEITEN

• Kapsalon 2.0

Pulled pork, BBQ saus,

7,50

Kapsalon zonder kaas met sla,
tomaat en komkommer

Gesmolten kaas, tomaat en
ketchup
Gebakken champignons en ui,
mayo en curry
Cheddar, augurk, mosterd en
ketchup

KINDERMENU

uit de grilloven en tomaat

•

Speciaal, gebakken ei

7,50

• VERASSINGSDOOSJE

Frikandel / kroket of minihapje met
frites, mayo, blikje drinken, snoepje
en kado naar keuze

6,00

