food & drinks

selfservice

Plaats jouw bestelling op één van onze bestelzuilen of bij de kassa.

Een verantwoord kopje koffie
Bij ons is de koffie dubbel zo lekker! We gebruiken namelijk
koffiebonen uit het Biologische en Fairtrade assortiment van
Douwe Egberts. De koffiebonen zijn medium gebrand, met
een rijke, volle smaak en ook dubbel gecertificeerd. En dat
proef je!

Warme dranken
Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Latte macchiato
Warme chocolademelk
Slagroom
Pickwick Slow Tea

2,80
3,3,2,80
3,80
3,80
3,50
0,65
2,80

Keuze uit: Smooth Grey, Royal English, Golden Oolong,
Velvet Green, Camilla Sunday, Rose Berry Blues,
Rooibos Dreams en Ginger Green Paradise

Fris
Coca-Cola/Zero
Sprite
Fanta Orange No Sugar
Fanta Cassis
Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Green
Lipton Ice Tea Peach
Chaudfontaine bruisend
Chaudfontaine natuurlijk
AA Drink
Appelsap of sinaasappelsap
Capri-Sun
Fresh Fruity lemonade

2,85
2,85
2,85
2,85
3,15
3,15
3,15
3,3,3,2,85
1,85
2,85

Vraag naar de verschillende smaken. De beker mag je houden!

20-50 mm

Broodjes
Tosti classic

4,75

Tosti Hawaï

5,-


ham | kaas | ketchup

ham | kaas | ananas | ketchup

Broodje gezond


ham | kaas | komkommer | ei | tomaat

7,75

Broodje zalm 

8,75

gerookte zalm | ei | rode ui | komkommer

Broodje kroket

Broodje frikandel

Broodje Carrero 
Broodje hamburger speciaal 
Broodje cheeseburger 
NoChicken burger


3,3,3,55
3,75
4,25
4,25

Salades
Kip


ei | rode ui | tomaat | komkommer | dressing

9,75

Tonijn

9,75


tomaat | komkommer | ui | croutons | dressing

Schotels
Dubbele hamburger 

9,75

frietsaus | salade | friet

Kipshoarma

13,75

2 pitabroodjes of friet | knoflooksaus | salade

Kibbeling 
remouladesaus | salade | friet

Groene vis = goede vis!
Op onze menukaarten vind je alleen maar ‘goede’ vis.
Dat is vis met een keurmerk, of vis die groen scoort op de
VISwijzer van milieuorganisatie Good Fish. Dat betekent dat
de vis duurzaam wordt gevangen, met minimale schade aan
de natuur. Zo dragen we samen bij aan gezonde oceanen
boordevol vis.

13,75

Friet
					Normaal 
Bucket 					11,50 
Friet 					2,85 
Friet Remia frietsaus			 3,50 
Friet Belgische mayonaise			
3,60 
Friet Remia ketchup			3,50 
Friet Remia curry				3,50 
Friet speciaal				3,80 
Friet satésaus 				3,80 
Friet oorlog					3,80 

Klein
9,50
2,25
2,90
3,2,90
2,90
3,15
3,15
3,15

Snacks
Rundvleeskroket 
Satékroket 
Garnalenkroket
Frikandel

Frikandel speciaal

Bamihap 
Kaassoufflé 
Vietnamese loempia’s | 2 stuks 
Mora Carrero 
Mora Kipcorn 
Kipnuggets | 6 stuks 
Rundvleesbitterballen | 10 stuks 
Hotwings | 6 stuks 
Bucket hotwings | 18 stuks 

2,30
2,40
3,2,30
2,95
2,50
2,30
2,50
2,95
2,40
3,50
5,60
5,10
14,50

Sauzen
Remia frietsaus per portie 
Belgische mayonaise per portie 
Remia ketchup per portie 
Remia curry per portie 
Speciaalsaus per cup 150 cc
Satésaus per cup 150 cc 
Stoofvlees per cup 150 cc

Vegetarisch
	Vegetarisch mogelijk
Allergeneninformatie?
Vraag ernaar bij onze medewerkers.

0,65
0,75
0,65
0,65
2,35
2,95
5,-

Good food
brings people
together

Snackpakketten
Snackpakket


1 kleine bucket friet | 2 frikandellen | 2 kroketten |
Remia frietsaus | Remia curry

18,50

Snackpakket XL

23,50


1 bucket friet | 3 frikandellen | 3 kroketten |
Remia frietsaus | Remia curry

Kidsbox


friet | frikandel, kroket of kipnuggets (3 stuks) | Remia frietsaus |
appelmoes | Capri-Sun | cadeautje

6,75

Combideal

6,50

Broodje hamburger speciaal en Coca-Cola Zero

Daar zeg je geen nee tegen!
Niets is lekkerder dan een frietje op zijn tijd, mits het
natuurlijk duurzaam gebakken is! Wij frituren uitsluitend in
100% zonnebloemolie. En nadat wij de lekkerste friet hebben
gebakken, krijgt de olie een tweede leven als duurzame
brandstof. Ook besparen we per jaar twee ton plasticafval
doordat de olie op een duurzame manier verpakt is.

Bier
Heineken Silver 4,0%
extra verfrissende smaak | subtiele afdronk
Klein 25 cl
Normaal 35 cl
Groot 50 cl

3,3,70
5,50

Heineken 0.0

3,50

alcoholvrij bier | verfrissend | fruitige smaak

Amstel Radler 2,0% of 0.0

4,-

frisse mix van Amstel bier en sprankelend citroenwater

Desperados 5,9%

4,80

bite van tequila | frisheid van citroen

Wijn
Rood | Wit | Rosé 
Glas
Fles

4,25
21,-

Pizza
Margherita 

9,75

tomaat | mozzarella | basilicum
Als kinderpizza

7,75

Funghi 

12,50

tomaat | mozzarella | paddenstoelen

Vegetariana 

12,75

tomaat | mozzarella | cherrytomaatjes | ui | paprika | olijven

Quattro Formaggi 

13,50

tomaat | mozzarella | Goudse kaas | cheddar | gorgonzola

Quattro Stagioni 

13,50

tomaat | mozzarella | ham | pepperoni | paprika | champignons

Salami 
tomaat | mozzarella | salami
Als kinderpizza

Hawaï 
tomaat | mozzarella | ham | ananas
Als kinderpizza

Shoarma

12,50
8,75
12,75
8,75
13,50

tomaat | mozzarella | kipshoarma | paprika | rode ui | knoflooksaus

Carne Picante 

15,75

tomaat | mozzarella | jalapeño | kip | pepperoni | ham | paprika | ui

Tonno 

13,50

tomaat | mozzarella | tonijn | rode ui | olijven

Salmone 

13,75

tomaat | mozzarella | gerookte zalm | rucola | olijfolie

Kinderpizza Nutella 
Per extra ingrediënt 
keuze uit: salami | ham | kip | tonijn | ui | paprika | champignon
Tip! Lekker met rauwkostsalade

8,75
+2,3,50

American pancakes
chocoladebolletjes | chocoladesaus
Disco
smarties | discodip | slagroom
Hollands
stroop | poedersuiker
Kersen
warme kersen | chocoladeschaafsel
Karamel
stroopwafelstukjes | karamelsaus

6,6,5,75
6,75
6,-

AQUADELTA DE BRANDING

Chocolade

