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WARME DRANKEN
Koffie, Thee
Cappuccino
Chocolademelk
Slagroom

€
€
€
€

XàxÇ

1,90
2,15
2,10
0,25

KOUDE DRANKEN
Groot glas: Cola, Sinas, 7 Up, Cassis, Ice Tea, Tonic, Appelsap, Jus
d’orange, Spa rood/blauw, Rivella, Dubbelfrisss, Bitter Lemon, Fristi,
Chocolademelk of Druivensap
€ 2,10
ALCOHOLISCHE DRANKEN
Flesje Grolsch
Flesje Warsteiner
Flesje Radler
Flesje alcoholvrij bier
Hollands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd
Whisky (Johnny Walker Redlabel)

€
€
€
€
€
€
€

2,65
2,65
2,90
2,90
3,15
3,40
3,65

WIJNEN
Witte wijnen:
Johanniter (droog)

Glas

€ 2,65

Fles

€ 9,95

Rode wijnen:
Regent (droog)
Rondo met hout
Cuvee

Glas
Glas
Glas

€ 3,15
€ 3,15
€ 3,15

Fles
Fles
Fles

€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00

Rosé wijn:
Rosé Regent (droog)

Glas

€

Fles

€ 9,95

BIJ DE KOFFIE
Twentse “Krentenwegge”
Appelgebak

KLEINE LUNCH
Soep
€ 3,65
Stokbrood met boter of saus
€ 3,15
Kaasplankje
€ 3,65
Warme hapjes (10 stuks)
€ 5,25
Bittergarnituur (10 stuks)
€ 5,25
Uitsmijter ham of kaas
€ 5,25
Uitsmijter ham/kaas
€ 5,50
Tosti kaas of ham
€ 2,35
Tosti ham/kaas
€ 2,65
Tosti pittig vlees
€ 2,65
Broodje gehaktbal
€ 2,65
Broodje kroket
€ 2,65
Broodje beenham
€ 3,15
Hamburger van ’t huis
€ 5,75
(met o.a. brood, hamburger, gebakken uitjes, verschillende verse groenten,
gebakken ei en verschillende sauzen)
Saté met stokbrood
€ 3,65
Kipnuggets (5 stuks) met patat
€ 5,25
Bordje patat (met saus)
€ 2,35
Diverse soorten saus

2,60

€ 2,10
€ 2,65

€ 0,10

IJS
Vraag naar onze diverse lekkere ijsjes van het IJSBOERKE uit België.

Genoten van onze wijnen? U kunt ze ook
kopen om thuis nogmaals te genieten!

Genoten van onze wijnen? U kunt ze ook
kopen om thuis nogmaals te genieten!

Wij hebben ook leuke cadeauverpakkingen
en sets om aan uw buren, vrienden, familie
en kennissen cadeau te doen.

Wij hebben ook leuke cadeauverpakkingen
en sets om aan uw buren, vrienden, familie
en kennissen cadeau te doen.

Vraag ons naar meer informatie of bestel ze
op onze website: www.wijngaardbaan.nl

Vraag ons naar meer informatie of bestel ze
op onze website: www.wijngaardbaan.nl
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Alles van de kleine lunch kan ook worden meegenomen.
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Alles van de kleine lunch kan ook worden meegenomen.
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Schnitzel (varken, zwein, pork)
€ 13,50
met gebakken aardappeltjes en groenten / mit Gebackene Kartoffeln und
Gemüse / with baked potatoes and vegetables

Sorbet
€ 5,15
fruit,gemengd ijs met slagroom
Obst, gemischtes Eis mit Schlagsahne
fruit, mixed ice cream with whipped cream`

Cordon Bleu (varken, zwein, pork)
€ 14,50
met gebakken aardappeltjes en groenten / mit Gebackene Kartoffeln und
Gemüse / with baked potatoes and vegetables

Karbonade, Kotelett, Pork Chop
€ 14,50
met gebakken aardappeltjes en groenten / mit Gebackene Kartoffeln und
Gemüse / with baked potatoes and vegetables

Kipfilet, Hünherbrust, Chicken Breast
€ 13,50
met gebakken aardappeltjes en groenten / mit Gebackene Kartoffeln und
Gemüse / with baked potatoes and vegetables

Zalmmoot, Lachssteak, Salmonsteak
€ 13,50
met gebakken aardappeltjes en groenten / mit Gebackene Kartoffeln und
Gemüse / with baked potatoes and vegetables

Pangafilet
€ 13,50
met gebakken aardappeltjes en groenten / mit Gebackene Kartoffeln und
Gemüse / with baked potatoes and vegetables
pommes frites op aanvraag
pommes frites auf Anfrage
pommes frites on request
Spaghetti

€ 9,50

Genoten van onze wijnen? U kunt ze ook
kopen om thuis nogmaals te genieten! Wij hebben ook
leuke cadeauverpakkingen en sets om aan uw buren,
vrienden, familie en kennissen cadeau te doen. Vraag
ons naar meer informatie of bestel ze op onze
website: www.wijngaardbaan.nl
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Genoten van onze wijnen? U kunt ze ook kopen om thuis nogmaals te genieten!

Vanille ijs
€ 4,15
met chocoladesaus en slagroom
mit Schokoladesauce und Schlagsahne
with chocolate sauce and whipped cream

WAFEL
€ 4,65
met fruit naar seizoen met slagroom
mit Obst Saison mit Schlagsahne
with fruit to seasons with whipped cream

SPECIALITEIT van ’t huis
€ 5,15
cake met brandy en wijngelei, ijs en slagroom
Kuchen mit Weinbrand und wein-Gelee, Eis und Schlagsahne
cake with Brandy and wine jelly, ice cream and whipped cream

Losse ijsjes
Vraag naar onze diverse
lekkere ijsjes van het
IJSBOERKE uit België.

Genoten van onze wijnen? U kunt ze ook
kopen om thuis nogmaals te genieten!
Wij hebben ook leuke cadeauverpakkingen
en sets om aan uw buren, vrienden, familie
en kennissen cadeau te doen.
Vraag ons naar meer informatie of bestel ze
op onze website: www.wijngaardbaan.nl
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Genoten van onze wijnen? U kunt ze ook kopen om thuis nogmaals te genieten!

