
Volledige menu:
Complete menu:

MAIN COURSES ONLY 4 KIDS / KINDERGERECHEN
Inclusief 1 saus naar keuze frietsaus, 

tomatenketchup, curry of appelmoes 

en een kinderijsje 

    €   8,95

    €   9,95

    €   9,95

    €   9,95

Peter pan menu 

3 American pancakes geserveerd met 

poedersuiker en stroop

Bob menu 

Frikandel met frietjes 

Kwik kwek kwak menu 

Kipnuggets met frietjes

Luigi menu 

Kinderpizza met frietjes

Flintstones menu 

Kippenkluif met frietjes

Max menu 

Mäiskipfilet met frietjes 

Spongebob menu 

Zalmfilet met frietjes

Lucky Luke menu 

Halve BBQ-rib met frietjes

Maggie’s menu 

Biefstuk met frietjes

Dagobert Duck menu 

Ossenhaas met frietjes

Holle bolle Gijs  menu
Huisgemaakte kinder-
hamburger met frietjes

    € 10,95

   € 11,95

    € 111,95 

€ 111,95

€ 12,95

€ 15.95

€ 111,95
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Alle kindermenu’s zijn inclusief frietjes, salade en een sausje naar keuze, (mayo,  
ketchup, curry of appelmoes), en een ijsje. U kunt de frietjes vervangen door kroket-
ten of potato skins (supplement van 0,75€). Wilt u uw kindermenu gezond maken? Dan 
kunt u de frietjes vervangen door rijst of door warme groenten (supplement warme 
groenten 1,50€).

Vergeet je ijsje niet 
te vragen aan je bediening!


