Menukaart
(Speisekarte)

Heeft U een allergie? Meld het ons.

Tussendoortjes (Leckerbissen)
Broodjes met kruidenboter(Kräuterbutter) en knoflooksaus
Bitterballen, 9 stuks met mosterd(Senf)
Gemengde hapjes(gemischte Snacks), 9 stuks met 3 sausjes

€ 4,80
€ 4,75
€ 5,55

Huisgemaakte Soepen (Hausgemachte Suppen)
Tomatensoep
Groentesoep (Gemüsesuppe)
Uiensoep (Zwiebelsuppe)

€ 4,65
€ 4,65
€ 4,65

Tosti's(Toast) en Uitsmijters(Strammer Max)Keus uit wit-of bruinbrood
Tosti (Toast) kaas (Käse)
€ 4,55
Tosti ham(gekochten Schinken)en kaas
€ 4,55
Tosti ham,kaas en ananas of tosti ham,kaas en tomaat
€ 5,10
Uitsmijter ´Haak en Hoek 3 eieren, ontbijtspek(Frühstückspeck) en rundvleessalade € 8,50
Uitsmijter(StrammerMax)2 eieren, ham, kaas of ham en kaas
€ 6,50
Harde broodjes(Brötchen) Keus uit wit of waldkorn
Ham (gekochten Schinken), kaas(Käse) of ham en kaas
´Gezond´ ham, kaas, sla, tomaat, komkommer(Gurke) ei
´Zwarte Jan´ warme ham, kaas, tomaat, sla, beenhamsaus

€ 4,65
€ 6,55
€ 6,55

Vegetarisch Geserveerd met frites en rauwkost (Salat) brood kan ook
Kaassoufflé (pannierte Käse)
€ 7,90
2 Groentekroketten (2 Gemüsekroketten)
€ 8,45
Hoofdgerechten Geserveerd met frites en rauwkost (Salat) brood kan ook
2 Frikandellen (holländische)
€ 7,90
2 Rundvleeskroketten
€ 8,45
Boeren gehaktbal (deutscheFrikadelle)
€ 8,45
Kipsaté met pindasaus(3Spiesse vom Huhn mit Erdnusssauce)
€ 12,55
Schnitzel naturel
€ 12,00
Varkenshaas (Schweinemedaillons)met champignonroomsaus
€ 15,95
Haasbiefstuk (dasTeuerste vom Rind;rot,medium oder durchbacken)
€ 21,10
Kindermenu Met frites, appelmoes en grabbelen in de grote koffer!
Keus uit frikandelletjes, bitterballen of kipnuggets
€ 7,20
Sauzen en andere bijlagen
Fritessaus/Curry/Ketchup/Mosterd(Senf)
€ 0,65
Pinda-(Erdnuss-)saus/Speciaal/Appelmoes
€ 1,15
Gebakken uien(Zwiebel) met champignons/Hawai(Ananas und Käse)
€ 2,70
Zigeunersaus/Champignonsaus
€ 2,15
Aktief en knus feestje in landelijke sferen.
Wat is er mooier dan op deze sfeervolle plek uw familie, buren, vrienden
en personeel te verwennen. Met een lekker etentje, koffietafel, brunchof hapjesbuffet, warm-en koudbuffet, pannemaol, een borreluurtje, enz.
Wandel naar de flamingo's of door de Leemputten, ga klootschieten,
luchtbuksschieten of jeu de boulen. Heel vermakelijk.
Is uw interesse gewekt, bel gerust of kom even aan.
Groenlo Tel.0544-461434 www.haakenhoek.nl

Heeft u een allergie? Meld het ons!

