
 

  

FOOD MENUKAART  

TERRAS 



ZOETIGHEDEN  

Appeltaart   € 2,95 

Milka muffin   € 2,95 

Oreo donut   € 2,95 

Gevulde koek   € 1,75 

Granola reep   € 1,25 

Stroopwafel   € 1,25 

Slagroom   € 0,50 

 

IJS  

Magnum almond  € 3,25 

Magnum white   € 3,15 

Cornetto classico  € 2,65 

Solero Mango   € 2,50 

Schatkist   € 2,25 

Calippo cola   € 2,25 

Split    € 1,75 

Twister peak a blue  € 1,75 

Raket    € 1,50 

 

 

  

SNOEP  

Sport life   € 1,90 

Mentos    € 1,50 

Haribo banaantjes  € 1,50 

Haribo kersen   € 1,50 

Schoolkrijt    € 2,25 

 

CANDY BARS  

M&M's pinda   € 1,90 

M&M's choco   € 1,90 

M&M's crispy   € 1,90 

Maltesers   € 1,90 

Mars     € 1,90 

Snicker    € 1,90 

Twix    € 1,90 

 

CHIPS  

Lay's naturel   € 1,75 

Lay's paprika   € 1,75 

Doritos    € 1,75 

Nibbits    € 1,25 

 



 

FRITUUR  

Crispy coated friet  € 2,00 

Crispy coated friet met saus € 2,35 

Crispy coated friet oorlog € 2,50 

Frikadel   € 1,70 

Frikadel speciaal   € 2,50 

Kroket rundvlees  € 1,85 

Kroket groente (vega)  € 1,85 

Bamischijf   € 1,95 

Kaassouflé    € 2,00 

Gehaktbal   € 3,75 

Bolletje    € 0,50 

Satésaus   € 0,50 

Mayonaise   € 0,35 

Ketchup   € 0,35 

Curry    € 0,35 

  



LUNCH 

Dagsoep met stokbrood en roomboter     €   4,75 

Italiaanse bol met brie       €   5,50 

Romige brie, walnoten, honing en knapperige sla 

Italiaanse bol met zalm       €   6,75 

Pulled zalm, rode ui, roomkaas, komkommer en knapperige sla 

Italiaanse bol speciaal       €   6,75 

Italiaanse bol, kaas, salami, ei, komkommer, tomaat  

knapperige sla, remouladesaus 

Italiaanse bol carpaccio       €   7,75 

Flinterdunne carpaccio, pesto, pijnboompitten en knapperige sla 

Tosti ham-kaas met ketchup      €   3,50 

Wit of bruin brood 

Tosti Hawaii met ketchup      €   3,75 

Wit of bruin brood 

Panini met kip, kaas en pesto      €   4,50 

Panini caprese        €   4,50 

Panini pulled pork       €   4,50 

Broodje verse runder hamburger     €   6,95 

Verse burger op een Italiaanse bol met kaas, komkommer,  

tomaat, knapperige sla en bbq-saus 

Maaltijdsalade zalm       € 11,50 

Geplukte slasoorten met pulled zalm, ei, komkommer, tomaat,  

croutons, truffeldressing geserveerd met stokbrood en roomboter 

Maaltijdsalade carpaccio      € 13,50 
Geplukte slasoorten met flinterdunne carpaccio, komkommer,  
tomaat, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, olijven en balsamico-dressing  
geserveerd met stokbrood en roomboter 
 

  



BIJ DE BORREL  

Nootjes per bakje voor 2 personen     €   4,75 

Olijven Griekse zoete per bakje voor 2 personen   €   3,75 

Bitterballen per stuk Oma Bob's     €   0,90 

Bittergarnituur mix per stuk      €   0,80 

Borrelplank standaard 2 personen     € 15,00 

brood, pesto, fuet, brie, port salut, nacho’s met salsa, zoete  

olijven, Hollandse kaas met mosterd-dille en druiven 

Borrelplank luxe voor 2 personen     € 21,50 

Zoals borrelplank standaard met 10 warme frituur hapjes 

Broodplankje voor 2 personen      €   6,50 

Breekbrood, gezouten roomboter en kruidenboter  

Nacho's met salsa       €   4,50 

Nacho's met kaas uit de oven, bieslook, salsa en crème fraîche  €   9,50 


