Snackcorner bestellijst
Frites
Frites
Frites mayonaise
Frites curry
Frites ketchup
Frites speciaal
Frites pindasaus
Frites oorlog

Normaal Groot
€ 1,75 € 2,50
€ 2,00 € 3,00
€ 2,00 € 3,00
€ 2,00 € 3,00
€ 2,25 € 3,25
€ 2,25 € 3,25
€ 2,50 € 3,50

snacks
Vleeskroket		
Groentekroket		
Frikandel		
Frikandel speciaal		
Kaassouflé		
Kip crush		
Gehaktbal		
Berenklauw met pindasaus		
Bamischijf		
Nasischijf		
Mexicano		
Portie Bitterballen, 7 stuks met saus		
Portie Kipnuggets, 7 stuks met saus		
Minisnacks-mix, 7 stuks met saus		

€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,50
€ 1,75
€ 1,80
€ 2,25
€ 3,25
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,50

WARME BROODJES
Broodje kroket		
Broodje frikandel		
Broodje hamburger speciaal		

€ 2,25
€ 2,25
€ 3,50

sauzen
Klein: mayonaise, curry, ketchup		
Klein: speciaal, pindasaus, oorlog		
Groot: mayonaise, curry, ketchup		
Groot: speciaal, pindasaus, oorlog		

€ 0,50
€ 1,00
€ 1,50
€ 2,00

voordeelzakken
4 personen frites 		
6 personen frites 		
4 personen frites +
4 kroketten of frikandellen
of kaassouffle (of combinatie)		
6 personen frites +
6 kroketten of frikandellen
of kaassouffle (of combinatie) 		

€ 6,00
€ 8,50

€ 10,50

€ 15,75

aantal

Afhaalmenu’s
Hamburger		
€ 9,95
Schnitzel		
€ 9,95
Saté		
€ 8,95
Balgehakt		
€ 8,95

Kinderbox		
€ 4,95 aantal
Gevuld met knapperige frites
met mayonaise, keuze uit kaassoufle,
frikandel, kroket of kipnuggets,
een pakje Wicky frisdrank en
natuurlijk een leuke verrassing!
Vers in steenoven gebakken Pizza		 aantal
Margherita 		
(tomaat, mozzarella, oregano en een
blaadje verse basilicum)
Hawaï 		
(tomaat, mozarella, ham, ananas)
Pepperoni 		
(tomaat, mozarella, pepperoni)
Vegetarisch 		
(tomaat, mozzarella, oregano,
champignons, paprika)

FRISDRANKEN (petfles 0,5 l)
Coca Cola
Coca Cola (light)
Fanta
Lipton Icetea
Caprisun orange
Chaudfontaine rood/blauw
Blikje Bier

€ 8,75

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 1,25
€ 2,50
€ 2,50

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om
met uw voedselallergie/voedsel intolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is onze keuken nooit 100% uit te sluiten. Wij verzoeken u voordat
u uw gerechten besteld duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar
te maken.

