.menu.

.menu.

.drankjes.
.broodjes & tosti’s.

koffie/ thee

€ 2,00

frisdranken, vanaf

€ 2,10

espresso

€ 2,00

caprisun

€ 1,50

broodje ham met garnituur

€ 5,50

broodje kaas jong of oud met

€ 5,50

cappucino

€ 2,10

kan limonade

€ 3,50

koffie verkeerd

€ 2,20

diverse bieren, vanaf

€ 2,75

latte macchiato

€ 2,30

flesje wijn 25 cl rode,

€ 4,50

verse muntthee

€ 2,50

droge witte, rosé

warme chocomel

€ 2,50

glas zoete witte wijn

€ 3,00

.kijk bij de balie voor.

. divers huisgemaakt gebak . snoepjes . koekjes .
chips . chocolade . diverse soorten OLA ijs .

garnituur

broodje gerookte kip met
bolletje ham

€ 2,50

bolletje kaas jong of oud

€ 2,50

tosti ham & kaas excl saus

€ 2,75

tosti kaas exlc saus

€ 2,75

patat inclusief frietsaus of

€ 2,25

€ 5,00

extra saus, vanaf

€ 0,50

bitterballen 8 stuks

€ 4,50

frikandel

€ 1,75

stokbrood met
kruidenboter

€ 3,00

mini frikandellen 8 stuks

€ 4,50

kaassoufflé

€ 1,75

mini kaassoufflé’s 8 stuks

€ 4,50

kroket

€ 1,75

nacho’s uit de oven

€ 5,00

gemengde garnituur 8 stuks

€ 4,50

broodje frikandel

€ 3,00

broodje kroket

€ 3,00

.speciaal voor de kids.
beker limonade

€ 0,75

snee brood met zoet beleg

€ 2,00

bolletje met zoet beleg

€ 2,00

poffertjes met boter en poedersuiker

€ 3,50

pannenkoek met stroop of poedersuiker

€ 3,50

kinderpatat inclusief frietsaus of ketchup

€ 1,75

kipnuggets 3 stuks

€ 1,75

Jake & Lola menu patat, snack, limonade & kadootje

€ 4,95

€ 6,00

broodje geitenkaas* warm met

€ 6,50

garnituur (*gepasteuriseerd)

broodje carpaccio met garnituur

.kinder
feestje.
entree . snoepjes .
onbeperkt limonade .
keuze uit frietjes met 3
minisnacks of poffertjes .
kadootje voor ieder kind

€ 11,50
per kind

€ 6,75

.informatie.

kaasstengels oude kaas 8 stuks

vers fruit, vanaf

broodje gezond met garnituur

.snacks.
ketchup

.lekkers.

€ 6,00

garnituur

€ 0,25

...heeft u vragen over allergenen, vraag het
aan een van onze medewerkers...
...u kunt tot 1 uur voor sluitingstijd eten
uit onze keuken bestellen...
...meegebrachte etenswaren en dranken
zijn niet toegestaan...

.feestje.
FunFestijn is de ideale locatie voor
uw verjaardagsfeest, jubileum,
kraamfeest, bedrijfsfeest, etc.

salade carpaccio met stokbrood & kruidenboter

€ 9,95

salade geitenkaas* met stokbrood & kruidenboter

€ 9,75

.salades.

(*gepasteuriseerd)

salade gerookte kip met stokbrood & kruidenboter

.plates.
na 16.00 uur

€ 9,75

plate broodje hamburger met friet, saus & garnituur

€ 11,50

broodje hamburger met garnituur

€ 7,50

plate kipsaté met friet, saus & garnituur

€ 11,50

