DINERKAART
vanaf 16.00u

FAMILIERESTAURANT

Kindermenu's
Kindermenu's worden geserveerd met patat, mayonaise,
schijfjes komkommer, appelmoes en een kinderijsje
(Bij de kinderpannekoek zit alleen een kinderijsje)
Kipnuggets

€ 7,50

Klein broodje hamburger

€ 7,50

Frikandel

€ 7,00

Kroket

€ 7,00

Vissticks

€ 8,00

Kinderpannekoek

€ 7,50

Bordje leeg?? Lever je kaartje in
aan de bar, dan mag jij een
cadeautje uitzoeken!!

Voorgerechten
Broodplankje
brood met smeersels

€ 5,50

Tomatensoep

€ 4,50

Chicken wings
pittige krokante kippenvleugels met chillisaus

€ 5,00

Rundercarpaccio

€ 9,75

Warme nacho’s
met gesmolten kaas, parika, ui met room en salsadip

€ 6,50

Warme nacho's met pittig gehakt
€ 8,50
overgoten met een heerlijke gehaktsaus, kaas en jalapeno pepers
Calamares
inktvisringen met een heerlijke knoflooksaus

€ 6,00

Hoofdgerechten vanaf 16.00u
worden geserveerd met friet, mayonaise en garnering

Kipsaté
met huisgemaakte pindasaus, rundvleessalade, kroepoek en
atjar tjampoer

€ 13,00

Biefstuk
dikbil biefstuk (200gr) uit de veluwe

€ 17,00

Voeg een heerlijke saus toe Keuze uit stroganoffsaus,
pepersaus, pindasaus of champignonroomsaus
Verrijk uw schnitzel of biefstuk met gebakken ui,
champignons en paprika + 1 van bovenstaande sauzen

€ 2,50
€ 4,00

Schnitzel
ouderwets lekkere grote gepaneerde schnitzel

€ 14,75

Schnitzel Bij Ons
gepaneerde schnitzel met gebakken ei, paprika, ui en bacon

€ 18,50

€ 18,50
Schnitzel 't Gelloo
gepaneerde schnitzel met paprika, ui en bacon in een pittige saus
Schnitzel cordon bleu
gepaneerde schnitzel met ham en kaas

€ 17,50

Halve kip
heerlijk mals kippetje

€ 13,00

BABO Burger speciaal
black angus burger van ca. 200gr met sla, tomaat, augurk, ui,
bacon, kaas en ei

€ 14,00

Spareribs
met smokey joe bbq marinade. Keuze uit zoet of pittig

€ 17,00

Scholfilet
€ 16,00
heerlijke gepaneerde scholfilet met huisgemaakte remouladesaus
Vegetarische gehaktballetjes
met heerlijke pindasaus

€ 14,00

Pizza's uit de steenoven
Pizza Margharita
met tomatensaus en kaas

€ 8,50

Pizza Pepperoni & Salami
kan ook met alleen salami of alleen pepperoni

€ 9,50

Pizza BBQ Chicken
met kip paprika ui en bbqsaus

€ 10,00

Pizza Vega
met lekker veel groente

€ 9,50

Pizza tonno
met tonijn en ui

€ 10,00

Pizza Hawaii
met ham annanas en kaas

€ 9,50

Maaltijdsalades
worden geserveerd met geroosterd brood
Gemengde salade
met sla, rode ui, tomaat, komkommer, ei, augurk en dressing

€ 8,50

€ 10,00
Feta salade
met sla, rode ui, zongedroogde tomaten, komkommer en dressing
Tonijn salade
€ 10,00
met sla, rode ui, zongedroogde tomaten, komkommer en dressing

Nagerechten
€ 5,50

Vanille ijs met warme kersen
met slagroom

Chocolade Moulleux
€ 6,00
chocolade lava cakeje met chocoladevulling, vanille ijs en slagroom
Dame Blanche
vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

€ 5,50

Sorbet
vanille ijs met fruit, aardbeiensaus en slagroom

€ 5,50

Banoffee cheesecake
met slagroom

€ 5,00

Boerejongens met advocaat
vanille ijs met rum rozijnen, advocaat en slagroom

€ 6,50

Choco trio
een brownie, chocolade bavearois en een caramelshortcake
met witte chocolade

€ 7,00

Koffie specialiteiten
Irish coffee
koffie met Irish wiskey en slagroom

€ 5,50

Cafe espanol
koffie met Licor 43 en slagroom

€ 5,50

Cafe italano
koffie met dissaronno en slagroom

€ 5,50

Cafe cointreau
koffie met cointreau en slagroom

€ 5,50

Koffie BIJ ONS
€ 6,50
koffie met een brownie, advocaat met slagroom en een bonbon
€ 6,50

Koffie cocktail Bij Ons
een wisselende koude koffiecocktail

Dranken
Frisdranken
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Fanta
Sprite
Cassis
Jus
Appelsap
Fuze tea
Fuze tea green
Tonic
Bitter lemon
Fristi
Chocomel
Rivella
Red Bull
Chaudfontaine
Chaudfontaine bruisend

€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,25
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€2,40
€3,25
€2,25
€2,25

Mix drankjes
Bacardi Cola (Zero)
€6,Bacardi lemon cola (Zero) €6,Bazardi razz Sprite
€6,Bacardi razz Fanta
€6,Bacardi razz Red Bull
€7,Malibu Cola (Zero)
€6,Malibu Fanta
€6,Malibu Fristi
€6,Rode Vodka Sprite
€6,Rode Vodka Red Bull
€7,Vodka Cola (Zero)
€6,Vodka Jus
€6,Vodka Red Bull
€7,Vodka Tonic
€6,JW Wiskey Red Cola (Zero) €6,50
JW Wiskey Black Cola (Zero) €7,25
JW Wiskey Red Sprite
€6,50
JW Wiskey Black Sprite
€7,25

Bier van de tap
Fluitje Heineken
Elips Heineken
0,5L Heineken

€2,30
€2,50
€5,-

Speciaal bieren
Bekijk onze bierkaart!
Wijn
Zoete witte wijn
Droge witte wijn
Rode wijn
Rosé

€3,€3,€3,€3,-

Cocktails & verse smoothies
Bekijk onze cocktailkaart hiernaast
Warme dranken
Bekijk de achterzijde van deze kaart
Likeur
Licor 43
Disaronno
Cointreau
Bailey’s
Sambuca
Tia Maria

€4,€4,€4,€4,€4,€4,-

Binnenlands gedestilleerd
€3,Bessen
€3,Jonge jenever
€3,Vieux
€3,Jägermeister
Buitenlands gedestilleerd
€4,Diversen
€4,50
JW Wiskey Red
€5,25
JW Wiskey Black

Cocktails

Mocktails

Met alcohol
Bij Ons
€7,Heerlijke zoete cocktail. Laat u verrassen!

Zonder alcohol
Tropical
Romige cocktail met sap van
tropisch fruit

Tequila Sunrise
€6,50
Een zomerse cocktial van tequila, jus en
grenadine

€3,50

Noa’s
€3,50
Romige cocktail met jus en appelsap

Cuba Libre
€6,50
Heerlijke rum cocktail met cola en citroen

Summer cooler
€3,50
Zomerse cocktail met jus en sprite

Split
€7,Wie kent de smaak van het bekende
ijsje niet?

Cinderella
Een heerlijke fruitige cocktail

Pina Colada
€7,De Caribische cocktail op basis van
rum en kokos
Tropical Dream
€7,Romige cocktail met Malibu en sap van
tropisch fruit
Rum Punch
€6,50
Cocktail met sap van tropisch fruit en
donkere rum.
Wisselende koffie cocktail

Milkshakes
vanille milkshake met alcohol
Malibu milkshake
€6,50
Limoncello milkschake

€6,50

Amaretto milkshake

€6,50

Licor 43 milkshake

€6,50

Bailey’s milkshake

€6,50

€6,50

Milkshakes

Smoothies
vers voor u gemaakt!!
Aardbei Banaan
Ananas Mango

€3,50

€4,50
€4,50

zonder alcohol
Vanille/Aardbei
Banaan/Chocolade vanaf

€2,-

