Eet
smakelijk!

Menukaart

Lunchgerechten u heeft keuze uit wit of bruin brood
Uitsmijter

€ 7,95

Uitsmijter speciaal

€ 9,75

Met kaas en/of ham of spek
Met gebakken champignons, ui, paprika, tomaat en kaas

Tosti

vanaf € 3,95

Diverse varianten

Twee Kwekkeboomkroketten
Met brood

Saté (kip of varkenshaas)

Uit eigen keuken, met brood

€ 6,50
€ 7,75

Geniet van onze heerlijke lunches en plates

Best Beef Burgers

Overheerlijke bol met een 100% Beefburger sla, tomaat, augurk, rode ui en hamburgersaus.
Plate

Cheese

€ 5,75

€ 9,75

Mega Cheese

€ 7,25

€ 11,00

Double Cheese

€ 7,95

€ 11,95

Bacon

€ 5,95

€ 9,95

€ 7,50

€ 11,25

Wrap Kipje Lekker

€ 4,50

Mega Bacon

Wrap Upgrade

€ 5,75

Frites net even anders

Panini Italiaans

€ 5,35

Wrap met kipcorn, sla, tomaat, komkommer, cheddarkaas en chilisaus
Wrap met kipcorn, pulled-chicken, sla, tomaat, komkommer, cheddarkaas en BBQ-saus
Panini met salami, kaas, ingesmeerd met groene pesto,
zongedroogde tomaatjes en rode uienringen

Panini Americaans

Panini belegd met gekruide kipfilet, jong belegen kaas, tomaat en rode ui

€ 5,60

Panini Pulled Pork

€ 5,75

Panini Noorse zalm

€ 5,95

Panini belegd met pulled-pork, rode ui, kaas en BBQ saus
Panini belegd met Noorse zalm, ingesmeerd met heerlijke kruiden roomkaas,
rode uienringen en vers gemalen peper
Wij zijn op de hoogte van de ‘allergenenwetgeving’.

Menu van de Maand
Elke maand serveren wij een speciaal menu dat voordelig is geprijsd.
Vraag onze medewerkers!

www.dekoedijk.nl

Plate

Double Bacon

€ 8,10

€ 11,95

Egg

€ 5,95

€ 9,95

Mega Egg

€ 7,50

€ 11,25

Double Egg

€ 8,10

€ 11,95

Frites stoofvlees

€ 7,95

Frites Kippy

€ 7,75

Patatje Brandweer

€ 7,75

Patat Shoarma XL

€ 8,10

Heerlijk runderstoofvlees gemaakt volgens eigen recept met frites en mayo
Frites met kipschoarma, kaas, sla, rode ui, knoflooksaus en sambalsaus
Patat met pulled pork, jalapeno, cheddarkaas, fijngesneden augurkjes,
rode ui en firemansaus
Patat met shoarma, kaas, sla en knoflooksaus

Maaltijdsalades
Krokante kip - salade met frites of brood
Zalm - salade met frites of brood

€ 9,25
€ 10,25

Eet
smakelijk!

Vraag ook naar
ons ‘Broodje van
de Maand’

Broodjes

Plates

Keuze uit vers afgebakken 100% Naturo, Italiaanse bol of pistolet (wit of bruin).

Gezond

Ham/kaas, tomaat, komkommer, ei, sla en een heerlijke dressing
met vers afgebakken pistolet wit of bruin + € 0,75

Drents Broodje

Reepjesvlees, Hollandse roerbakgroente, gebakken ui en gebakken ei

Angus Burger

€ 4,25
€ 6,75
€ 8,95

Angusburger, kaas, bacon, sla, tomaat, rode ui, onionrings en een combi van 3 soorten saus

Crazy Chicken Burger

Kipburger met pulled-chicken, kaas en smokey BBQ saus

‘Vantastic Vega’ Burger

€ 6,10
€ 6,10

Vers afgebakken rustieke bol, veggieburger, champignons, slamelange, lente-ui en chili-saus

Beet Burger

Vegan broodje met een beetburger, sla tomaat, rode ui een combi van 3 soorten saus

€ 8,95

Pistolet Rembrandtplein

€ 7,10

Broodje Jalapeno Burger

€ 7,40

Pistolet reepjesvlees, champignons/ui, warme ketjapsaus, sla en rauwkost
Italiaanse bol met runderburger, tomaat, rode ui, komkommer, jalapenos, sla,
cheddarkaas en BBQ-saus

Italiaanse bol zalm

Italiaanse bol met zalm, roomkaas, sla, komkommer, rode ui, gekookt ei
en mosterd-dille saus

€ 7,55
€ 5,85

Club Sandwich met patat

€ 6,95

Sandwich met ham, kaas, bacon, gebakken ei, sla, komkommer, tomaat, ananas en mayo

Koffie
Cappuccino
Latte Macchiato
Thee
Warme chocomelk
Frisdrank vanaf
Chocomelk/Fristi

Boerenschnitzel

€ 14,50

Schnitzel ‘De Koedijk’

€ 15,75

Kipfilet schnitzel

€ 12,25

Spareribs

€ 13,50

Eigengemaakte ‘Grootmoeders’ gehaktbal

€ 11,50

Angus Burger Menu

€ 13,95

Shoarma

€ 11,25

Halve kip

€ 12,00

Huisgemaakte saté

€ 12,50

Bami of nasischotel

€ 12,25

Beet Burger Menu

€ 13,95

Schnitzel met champignons en ui, frites* en salade
Schnitzel met gebakken ui, champignons, spek, pangangsaus, met frites* en salade
Kipfilet schnitzel met frites* en salade
Huisgemaakt en geserveerd met saus, frites* en salade
Gehaktbal (200 gram) met spek, ui en champignons, met frites* en salade
Angus burger met kaas, bacon, sla, tomaat, rode ui, onionrings en daarover een
combi van 3 soorten saus met frites* en salade
Lekker gekruid shoarmavlees met frites* en salade
Een halve kip met frites* en salade

Bami of nasi uit eigen keuken met drie stokjes saté (kip of varkenshaas), ham,
gebakken ei, atjar en satésaus
Beetburger met sla, tomaat, rode ui en daarover een combi van 3 soorten saus
met frites* en salade

Dranken
Warme dranken

€ 13,85

Schnitzel met frites* en salade

Kip of varkenshaas, met atjar, kroepoek, geserveerd met frites*

Sandwich alles of niets
met frites + € 1,50 extra

Schnitzel

€
€
€
€
€
€
€

2,1 0
2,40
2,90
2,00
2,75
2,25
2,25

IJs/Milkshakes

Sorbets vanaf
Diverse milkshakes vanaf

Kindermenu
€ 3,25
€ 2,25

Een kinderbox gevuld met friet en mayo. Keuze uit frikandel,
kroket of kipnuggets. Fristi, appelsap of kindercola en een kadootje.
*Vers gebakken aardappelen (+ € 0,75)

€ 5,10

