Verse friet, een eerlijk product
Het geheim van dit heerlijke frietje zit ‘m
vooral in het feit dat de friet door het hele
productieproces heen rauw en vers wordt
en de structuur van de aardappel blijven op
deze manier het beste in de friet behouden.
Deze verse friet bestaat daarnaast ook nog
eens uit 100% pure aardappel. Er worden
geen conserveermiddelen, aroma’s of andere
additieven gebruikt. Doordat de friet zonder
zuurstof verpakt wordt, vervolgens na het
verpakken direct gekoeld én binnen 24 uur bij
ons afgeleverd wordt, is dit ook niet nodig.
Last but not least, is ook de bakwijze en de
baktemperatuur waarop de friet bereid wordt
is enorm van belang voor de smaak. Het voorbakken gebeurd op een lagere temperatuur

BLIKJES
Coca Cola
Coca Cola Light
Dr. Foots
Red Bull
Sinasappelsap
Appelsap
Fristi
Chocomel
Cassis
Fanta
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tes Green
Sprite
Bier

PLASTIC FLESJE
Coca Cola
Coca Cola Zero
Spa blauw
AA Drink
Sourcy Vitamin Water (diverse smaken)

temperatuur.
de kleur na het bakken af en toe iets variëren,
denk hierbij vooral bij het nadere van einde
seizoen en start nieuw aardappelseizoen.
de hoeveelheid zetmeel in de aardappel.

Verse friet, die moet je geproefd hebben!

Gerechten die geserveerd worden
in het restaurant, kunt u ook
bestellen om mee te nemen!
Glutenvrij en vegetarische gerechten zijn ook verkrijgbaar.
Vraag onze medewerkers voor meer informatie.
Prijswijzigingen en zet- en drukfouten in deze folder voorbehouden.
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FRIET
Friet
Friet mayonaise
Friet curry
Friet joppie
Friet piccalilly
Friet speciaal
Friet satésaus
Friet oorlog
Friet zigeunersaus
Friet zuurvlees
Friet goulash
Friet champignon roomsaus
Boeren friet
Friet ni-jwieërt

SNACKS
Frikandel
Frikandel speciaal
Frikandel XXL
Frikandel XXL speciaal
Gepaneerde frikandel
Viandel
Spicy viandel
Kroket
Kwekkeboom kroket
Saté kroket
Goulash kroket
Kalfs kroket
Kip champignon kroket
Groente kroket
Bitterballen (6 stuks)
Kipkorn
Gehaktstaaf
Gehaktbal
Gehaktbal speciaal
Bami
Ambachtelijke bami / nasi

Oriëntal bami / nasi
Loempia

Mexicano
Curryworst
Bokworst
Berenhap
Kipnuggets (6 stuks)
Kipfingers (6 stuks)
Mini snacks (5 stuks)
Zigeunerstick
Shoarmarol
Smulrol
Satérol
Sitostick
Visstick
Kip saté (3 stokjes)
Saté van de haas
Schnitzel
Kibbeling

BURGERS & CO
Los Angeles
New York
Houston
Phoenix
Honolulu
Miami
Nashville
Dallas
Denver
Boston
Las Vegas
New Orleans
Seattle
Arizona
Kansas

GRILLBURGERS
Broodje hamburger
Hamburger speciaal
Cheeseburger
Hamburger Hawaii
Hamburger “De Brugstraat”

BROODJES
Stokbroodje Gezond
Stokbroodje Brie
Sla, brie, gehakte noten, honing

Stokbroodje Tonijnsalade
ijsberg sla, tonijnsalade, rode uien ringen

Stokbroodje Filet american
Sla, filet american, gesnipperde ui

Stokbroodje Eiersalade
ijsberg sla, eiersalade, fijn gesneden bieslook

Stokbroodje Kipkerriesalade
ijsberg sla, kipkerrie salade

