
 

Zomermenu  

 
Soepje? 
Soep van de dag.......................... 1,50 
Een wisselende huisgemaakte verse soep 

 

Lekker toasten! 
Tosti ham/kaas............................. 1,80 
 

Beleg met brood 
Broodje gezond...........................  2,60 
Broodje vega................................ 2,60 
Dagelijks wisselend vegetarisch belegd broodje 

Broodje vlees............................... 2,60 
Dagelijks wisselend met vlees belegd broodje 

Broodjes vis................................. 2,60 
Dagelijks wisselend met vis belegd broodje 

 

Amerpoorts favorieten 
12-uurtje…………………………… 4,65 
Soep(je) van de dag & twee boterhammen,  
één met kroket, één met naar keuze eier- of 
tonijnsalade 
Uitsmijter ......................................2,75 
Twee boterhammen met gebakken ei, naar 
keuze met ham en/of kaas 

Huisgemaakte bal........................ 2,10 
Een heerlijke huisgemaakte gehaktbal op een 
verse witte bol 

Huisgemaakte bal los...................1,75 

 

Lekker gezond 
Salade ……....................................3,85 
Dagelijks wisselende salade. 

Handfruit........................................0,55 
Keuze uit stuks fruit van het seizoen 
 

Lekker snacken 
Portie frites...................................1,50 
Mayonaise/ketchup/curry/satésaus, 
per saus....................................... 0,25 
Warme snack ...............................1,25 
Keuze uit een frikandel, kroket, kaassoufflé of 
groentekroket 

Warme snack op brood................1,80 
Pannenkoek naturel, spek, kaas of  
appel (Ø30 cm)..............................3,65 
Met stroop en/of suiker 
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