
   Eethuus    
 

 

Wij bereiden onze producten in 100% plantaardige oliën 
 

Voorgerechten Klein  Groot 

Salade naturel frisse salade* €   6,00 € 10,00 

Griekse salade frisse salade met feta en olijven* € 10,50 € 13,90 

Tonijnsalade frisse salade met tonijn, rode ui en kappertjes* € 11,90 € 15,50 

(*keuze uit dressing naturel of honing-mosterd-dille) 

Stokbrood met roomboter en kruidenboter €   3,75 

Tomaten-groentesoep huisgemaakt, rijk gevuld, met stokbrood €   8,00 

Chicken wings zoet gemarineerd, met smokey honey barbecue of piripiri saus €   9,40 

Kipfilet strips met smokey honey barbecue of piripiri saus €   9,50 

Chicken sharebox strips – wings – nuggets met smokey honey barbecue en piripiri saus 

9 stuks € 12,00 

15 stuks € 18,00 

Gegratineerde mosselen met stokbrood €   8,60 

 

Pizza’s (vers belegd) 
Margherita tomaat, kaas €   9,00 

Cipolle tomaat, kaas, ui € 10,00 

Funghi tomaat, kaas, champignons € 10,00 

Prosciutto tomaat, kaas, ham € 11,00 

Salami tomaat, kaas, salami € 11,00 

Vesuvio tomaat, kaas, salami, champignons € 12,00 

Vulcano tomaat, kaas, ham, champignons € 12,00 

Hawai tomaat, kaas, ham, ananas € 13,00 

Campagnola tomaat, kaas, ham, paprika, champignons, ui € 14,00 

Valtelina tomaat, kaas, salami, paprika, champignons, ui € 14,00 

Vegetariana tomaat, kaas, olijven, paprika, champignons, ui € 14,00 

Capricciosa tomaat, kaas, ham, olijven, champignons € 14,00 

Tonno tomaat, kaas, tonijn, ui € 14,50 

Umbria tomaat, kaas, ham, salami, champignons, ui € 15,00 

Antonio tomaat, kaas, bacon, ham, salami, champignons, ui € 15,00 

HOT Antonio tomaat, kaas, bacon, ham, salami, € 15,00 

champignons, ui, sriracha hot chilisaus 

Con Cozze tomaat, kaas, mosselen, ui € 16,00 

 

Wilt u uw pizza zelf samenstellen? Dat kan! De basispizza (Margherita) is € 9,00 

Groente € 1,00, ananas € 2,00, ham / salami /bacon € 2,00, olijven € 2,00, tonijn € 4,50, mosselen  

€ 6,00 

 

Voor een extra couvert berekenen wij vanaf 12 jaar € 3,50 
 

Vleesgerechten* 
Hamburger licht geroosterd broodje met 100% runderhamburger van de plaat € 12,50 

Hamburger Black Angus licht geroosterd broodje met 100% runderhamburger  € 15,00 

van Schotse Black Angus van de plaat (125 gram) 

Hamburger Double Black Angus licht geroosterd broodje met twee 100% runder- € 20,00 

hamburgers van Schotse Black Angus van de plaat (2 x125 gram) 

Opties Hamburgers: 

• Cheese met cheddar en hamburgersaus €   1,70 

• ‘t Hoge Zand met gebakken uien en een gebakken eitje €   1,50 

• Speciaal met sla, tomaat, gebakken uien, mayonaise en curry €   2,00 

• Classic met sla, tomaat, rode ui, hamburgersaus / sriracha saus €   2,00 



• Classic Cheese Bacon met cheddar, bacon, sla, tomaat, rode ui,  €   4,60 

hamburgersaus / sriracha saus 

 

Alabama kipfilet burger broodje met gepaneerde kipfiletburger met sla, tomaat, € 15,00 

rode ui en Alabama bbq saus 

Loempia speciaal gevuld met knapperige groente, ham en een groot stuk  € 16,25 

kuikenborstfilet, met extra plak ham, gebakken eitje, pindasaus, kroepoek  

en gebakken uitjes 

Stoofvlees mals stoofvlees (300 gram) volgens Belgisch recept € 15,50 

 

Schnitzel naturel 250 gram / 500 gram € 16,50 € 22,00 

Opties schnitzels: 

• Gebakken uien en champignons € 18,50 € 24,00 

• Champignonroomsaus / pepersaus € 19,00 € 27,00 

• Maximaal met gebakken uien, champignons, spek, spiegelei € 24,00 € 30,00 

en kaas, uit de oven 

 

Halve kip (450 gram) € 17,70 

Saté kip (200 gram), huisgemaakt, van de plaat € 19,00 

met pindasaus, atjar, kroepoek en gebakken uitjes 

Saté varkenshaas (200 gram), huisgemaakt, van de plaat € 19,00 

met pindasaus, atjar, kroepoek en gebakken uitjes 

Spareribs naturel uit de oven met chili- of knoflooksaus,  € 25,00 

eventueel met huisgemaakte pittige marinade 

 

Visgerechten* 
Vers gebakken kibbeling met knoflook- of remouladesaus € 15,80 

Gebakken gepaneerde mosselen met knoflook- of remouladesaus € 15,50 

Gegratineerde mosselen met stokbrood  € 18,50 

 

*Geserveerd met verse patat of spicy jacket wedges en een saladegarnituur 

 

Meerprijs spicy jacket wedges €   1,50 
 

Broodjes hamburger 
Hamburger licht geroosterd broodje met 100% runderhamburger van de plaat €   5,30 

Hamburger Black Angus licht geroosterd broodje met 100% runderhamburger  €   7,10 

van Schotse Black Angus van de plaat (125 gram) 

Hamburger Double Black Angus licht geroosterd broodje met twee 100% runder- € 12,10 

hamburgers van Schotse Black Angus van de plaat (2 x125 gram) 

Opties Hamburgers 

• Cheese met cheddar en hamburgersaus €   1,70 

• ‘t Hoge Zand met gebakken uien en een gebakken eitje €   1,50 

• Speciaal met sla, tomaat, gebakken uien, mayonaise en curry €   2,00 

• Classic met sla, tomaat, rode ui, hamburgersaus / sriracha saus €   2,00 

• Classic Cheese Bacon met cheddar, bacon, sla, tomaat, rode ui,  €   4,60 

hamburgersaus / sriracha saus 

 

Alabama kipfilet burger broodje met gepaneerde kipfiletburger met sla, tomaat, €   7,20 

rode ui en Alabama bbq saus 

 

Overige broodjes 
Broodje kalfskroket Van Dobbe €   3,30 

Broodje frikandel €   2,70 

Broodje goulashkroket €   3,05 

Broodje kroket €   2,70 

Broodje ham of kaas* €   2,20 

Broodje ham en kaas* €   3,40 

Baguette ham of kaas* €   4,00 

Baguette ham en kaas* €   5,00 

Baguette gezond met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei en rode ui* €   7,00 



Tosti* €   4,00 

Tosti met curry of ketchup* €   4,60 

Tosti Hawai* €   5,10 

Tosti Hawai met curry of ketchup* €   5,70 

Uitsmijter ham of kaas 3 eieren met wit of bruin brood* €   7,60 

Uitsmijter bacon 3 eieren met wit of bruin brood* €   8,10 

Uitsmijter ham & kaas 3 eieren met wit of bruin brood* €   9,70 

Uitsmijter bacon & kaas 3 eieren met wit of bruin brood* € 10,00 

 

*Broodje / baguette ham of kaas, baguette gezond, tosti’s en uitsmijters zijn tot 17.00 uur verkrijgbaar 

 

Voor bij de borrel 
Bitterballen (6 stuks) €   3,10 

Vega bitterballen (6 stuks) €   4,30 

Cheesesticks (oude kaas) (6 stuks) €   5,50 

Chickies (6 stuks) €   4,00 

Kipnuggets (6 stuks) €   4,00 

Mini kaassoufflés (6 stuks) €   4,00 

Mini mexicano’s (6 stuks) €   4,30 

Snacks borrelmix (8 stuks) €   6,50 

Vlammetjes (6 stuks) €   4,70 

Bittergarnituur (15 stuks) met mosterd, fritessaus, curry en chilisaus € 12,00 

Bittergarnituur (30 stuks) met mosterd, fritessaus, curry en chilisaus € 24,00 

Bittergarnituur (45 stuks) met mosterd, fritessaus, curry en chilisaus € 36,00 

Kara age crispy chicken bites mals kippendijenvlees in jasje van Japans paneermeel  €   6,50 

Tatsuta crispy chicken bites mals kippendijenvlees gemarineerd in sojasaus, gember €   6,50 

en sake en gecoat in een beslag 

Chicken wings (5 stuks) zoet gemarineerd, met smokey honey barbecue of piripiri saus €   9,40 

Kipfilet strips (5 stuks)met smokey honey barbecue of piripiri saus €   9,50 

Chicken sharebox strips – wings – nuggets (9 stuks) met smokey honey bbq en piri saus € 12,00 

Chicken sharebox strips – wings – nuggets (15 stuks) met smokey honey bbq en piri saus € 18,00 

Portie olijven €   2,00 

Onion rings (6 stuks) €   3,50 

 

Patat / wedges 
Verse patat €   3,50 

Wedges €   3,50 

 

Sauzen 
Fritessaus / Curry / Ketchup €   0,60 

Pindasaus €   1,00 

Speciaal €   1,20 

Oorlog (pindasaus en mayonaise) €   1,60 

Joppiesaus €   0,90 

Mosterd €   0,60 

Chilisaus €   0,90 

Sriracha saus €   0,90 

Knoflooksaus / remouladesaus €   0,90 

Appelmoes €   1,30 

Alabama bbq saus €   1,00 

Smokey honey bbq saus €   0,70 

Piripiri saus €   0,70 

Champignonroomsaus/ pepersaus €   2,50 

 

Snacks 
Bamiblok €   2,15 

Berenklauw €   3,50 

Chicken wings zoet gemarineerd, met smokey honey barbecue of piripiri saus €   9,40 

Frikandel €   1,90 

Frikandel speciaal €   3,10 



Frikandel XXL (35 cm!) €   3,80 

Frikandel XXL speciaal (35 cm!) €   5,00 

Gebakken gepaneerde mosselen €   6,70 

Gebakken gepaneerde mosselen met knoflook- of remouladesaus €   7,60 

Goulashkroket €   2,25 

Halve kip (450 gram) €   9,70 

Ham-kaas soufflé halve maan €   2,15 

Kaassoufflé halve maan €   2,15 

Kalfskroket Van Dobbe €   2,50 

Kibbeling €   7,00 

Kibbeling met knoflook- of remouladesaus €   7,90 

Kipfilet strips met smokey honey barbecue of piripiri saus €   9,50 

Kipkorn €   2,15 

Kroepia €   3,50 

Kroket €   1,90 

Loempia €   4,25 

Loempia speciaal met extra plak ham, gebakken eitje, pindasaus,  €   8,25 

kroepoek en gebakken uitjes 

Mexicano €   2,85 

Saté (kip) van de plaat (200 gram), huisgemaakt, € 11,00 

met pindasaus, kroepoek en gebakken uitjes 

Saté (varkenshaas) van de plaat, (200 gram), huisgemaakt,  € 11,00 

met pindasaus, kroepoek en gebakken uitjes 

Schnitzel €   8,50 

Schnitzel XXL € 15,00 

Sitostick €   3,30 

Spareribs uit de oven, eventueel met huisgemaakte pittige marinade € 17,00 

Stoofvlees €   3,80 

Vega kroket €   2,50 

Viandel €   2,30 

 

Heeft u vragen over allergenen, vraag het de crew 
 


