Lunch tot 16.00u
Luxe bol
Tonijn met sla, tomaat, komkommer en rode ui
Carpaccio met rucola, pijnboompitten, parmezaanse kaas en dressing
Gezond met ham, kaas, sla, rauwkost en een gekookt ei
Bal gehakt met sla en onze huisgemaakte remouladesaus
Black Angus Burger met rauwkost, ui, gebakken ei, kaas, bacon en saus

€7,€7,50
€7,€6,75
€9,-

Panini
Ham en kaas
Hawaï met ham, kaas en ananas
Speciaal met ham, kaas, tomaat en ui
Pittig gehakt met kaas en chilisaus
Tonijn met tonijnsalade en rucola

€4,50
€5,00
€5,50
€5,95
€5,95

Uitsmijter
Ham of kaas
Ham en kaas
Speciaal met ham, kaas, bacon en gebakken ui

€6,75
€7,00
€8,75

Salade
Gemengd met sla, rode ui, tomaat, komkommer, ei, augurk en dressing
Feta met sla, rode ui, zongedroogde tomaten, komkommer en dressing
Tonijn met sla, rode ui, zongedroogde tomaten, komkommer en dressing

€8,50
€10,€10,-

Overige
12 uurtje 3 sneetjes brood met rundvleessalade, kroket en een gebakken ei
13 uurtje tomatensoep, 2 sneetjes brood met kroket en een gebakken ei
Tomatensoep
Kipsaté 3 stokjes kipsaté, patat, atjar en rundvleessalade

€8,50
€9,€4,50
€13,-

Warme dranken

IJs

Koffie
Koffie verkeerd
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Latté Macchiato

Vanille ijs met kersen
en slagroom

€5,50

Vanille ijs met bosvruchten
en slagroom

€5,50

Dame Blanche vanille ijs met
chocoladesaus en slagroom

€5,50

€2,20
€2,50
€2,20
€3,20
€2,60
€3,00

Koffiesiroop toevoegen
€0,40
Vanille/kaneel/amaretto/popcorn
Slagroom toevoegen
€0,60
Irish coffee (Irish whiskey)
Cafe espanol (licor 43)
Cafe italiano (disaronno)
Cafe cointreau (cointreau)

€5,75
€5,75
€5,75
€5,75

Boerenjongens met advocaat €6,50
vanille ijs met rum rozijnen,
advocaat en slagroom

Koffie Bij Ons
€6,00
Koffie met een brownie, advocaatje
met slagroom en een chocolaatje
Thee (diverse smaken)
€2,20
Verse munt thee met honing €3,Warme choco met slagroom €3,Warme choco royaal
€3,40
met slagroom en amaretto siroop
Lekker voor bij de koffie
Appelgebak met slagroom
Banoffee cheesecake

€3,€5,-

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

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

€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

€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

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

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

€4,50
€4,50

zonder alcohol
Vanille/Aardbei
Banaan/Chocolade vanaf

Borrelkaart
Bittergarnituur
Portie bitterballen 6st
Portie bitterballen 9st
Mini kaassouffles 6 st
Mini kaassouffles 9st
Kipnuggets 6 st
Hotwings 5st
Chickenstrips 5st
8 nuggets, 8 wings, 4 strips
Klein gemengd garnituur 12st
Middel gemengd garnituur 25st
Groot gemengd garnituur 50st

€3,25
€4,50
€3,25
€4,50
€3,25
€5,€5,€13,50
€7,€13,50
€25,-

Nacho’s
Warme nacho’s met kaas en dipsaus
€6,50
Warme nacho’s met pittige gehaktsaus €8,50
Bakje nootjes

€3,50

€2,-

Borrelplank XL
Brood met aioli
Warme nacho’s
Bitterballen
Chicken wings
Komkommer
Tomaatjes
Augurkjes
Nootjes
€18,50
Borrelplank Vega XL
Brood met aioli
Warme nacho’s
Vega gehaktballetjes
Mini kaassouffles
Komkommer
Tomaatjes
Augurkjes
Nootjes
€18,50

lekker voor
bij de borrel

Scan de QR code en bekijk onze dinerkaart

Scan the QR code for our lunch and diner in
English
Scannen Sie den QR code für unser
Mittagkarte und Abentkarte an Deutsch

www.bijonsinede.com/menukaarten/

bij ons
eten en drinken
Volg ons op facebook en instagram

en check in Bij Ons

€2,-

