
Warme dranken/dorstlessers
Koffie/ thee € 2,00

Espresso € 2,00

Cappucino € 2,10 

Koffie verkeerd € 2,20 

Latte macchiato € 2,30 

Verse muntthee € 2,50 

Warme chocomel € 2,50 

Diverse frisdranken, vanaf € 2,10

Caprisun € 1,50

Kan limonade € 3,50

Diverse bieren, vanaf € 2,75

Flesje wijn (rode/ droge witte/rosé) 
25 cl

€ 4,50

Glas zoete witte wijn
€ 2,75

Voor de lekkere trek  

Divers huisgemaakt gebak zie vitrine

Diverse snoep/ koek/ chips/ 
chocolade 

zie balie

Vers fruit v.a. € 0,50

Vers gesneden fruit € 2,00

Diverse soorten OLA ijs zie ijskaart

 

 
* Heeft u vragen over allergenen? 
Vraag het onze medewerkers. *

Snacks
Patat inclusief frietsaus of ketchup € 2,25

Kinderpatat inclusief frietsaus of 
ketchup

€ 1,75

Extra saus v.a. € 0,25

Frikandel € 1,75

Kipnuggets (3 stuks) € 1,75

Kaassouffle € 1,75

Kroket € 1,75

Bolletje frikandel € 3,00

Bolletje kroket € 3,00

Jake & Lola menu € 4,95

(patat, snack, limonade & kadootje)

Poffertjes € 3,50
Pannenkoek stroop/ suiker € 3,50

Hapjes
Portie bitterballen 8 stuks € 4,50

Portie mini frikandellen 8 stuks € 4,50

Portie mini kaassoufle’s 8 stuks € 4,50

Gemengde garnituur 8 stuks € 4,50

Portie kaasstengels oude kaas 8 stuks € 5,00

Portie nacho’s uit de oven € 5,00

Stokbrood met kruidenboter € 3,00

 
 

* Meegebrachte etenswaren en 
dranken zijn niet toegestaan *

Witte of bruine broodjes en tosti’s
Snee brood met zoet beleg € 1,75

Bolletje met zoet beleg € 2,00

Bolletje ham/ kaas € 3,00 

Bolletje ham € 3,00

Bolletje jonge of oude kaas € 3,00

Tosti ham/ kaas (exclusief saus) € 2,75

Tosti kaas (exclusief saus) € 2,75

Witte of bruine harde broodjes met garnituur
Broodje ham € 5,50

Broodje jonge of oude kaas € 5,50

Broodje gerookte kip € 6,00

Broodje gezond € 6,00

Broodje geitenkaas (gepasteuriseerd) 

warm
€ 6,50

Broodje carpaccio € 6,75

Salades met brood
Salade carpaccio € 9,95

Salade geitenkaas (gepasteuriseerd) € 9,75

Salade gerookte kip € 9,75

Plates (vanaf 16.00 uur te bestellen)
Plate broodje hamburger € 11,50

Los broodje hamburger € 7,50

Plate kipsaté € 11,50

* U kunt tot 1 uur voor sluitingstijd eten  
uit onze keuken bestellen. *

Menu FunFestijn

 Wist u dat FunFestijn naast kinderpartijtjes de ideale locatie is voor uw verjaardagsfeest, jubileum, kraamfeest, bedrijfsfeest etc.? 
Wij hebben een mooie feestzaal die hier zeer geschikt voor is. Vraag naar de mogelijkheden!
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