Cafetaria ’t
Hoekje

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur
Zondag 15.00 tot 20.00
Keuken geopend tot 20.00 uur

Volg en like ons op facebook

Wachtwoord: Hoekje2015

Lunch

Tot 16.30 uur te bestellen

Lunch ideeën
Biefstuk met brood
Kipsaté met brood
Varkenshaassaté met brood
Lunchplank
Broodsnede met salade, mini burger, gebakken eitje en een soepje
Tosti’s
Ham en kaas
Hawaï
Ham, kaas en ananas
’t Hoekje
Brie, spek en honing
Uitsmijters
Kaas
Spek
Ham en kaas
Ham, kaas en spek
Broodjes en stokbroodjes
Ei
Ham
Kaas
Brie
Gezond
Kipkerriesalade
Tonijnsalade
Krabsalade
Eisalade
Filet americain
Kroket
Frikandel
Balgehakt
Martino

Stokbroodjes

tot 16.30 te bestellen

Warmvlees
Sla warmvlees met uien en champignons
Zalm fumé
Sla, gerookte zalm, kappertjes, ui en honingmosterddressing
’t Hoekje
Sla, brie, gebakken spek en honing
Prinsenland
Sla, eisalade, gebakken spek en komkommer
Carpaccio
Sla,carpaccio,parmezaansekaas,pijnboompitjes,truffelsaus
Hollandse garnalen
Sla, Hollandse garnalen en huisgemaakte cocktailsaus
Spek
Sla, gebakken speklapjes en andalousesaus
Zeedroom
Sla, krabsalade, zalm en Hollandse garnalen
Chicken strips
Sla, krokante kipfilet strips, ananas en saus naar keuze
Broodje döner
Sla, tomaat, komkommer, kalfsdöner en huisgemaakte knoflooksaus

Burgers

De hele dag te bestellen

Hamburger
Huisgemaakte burger op een sesambroodje
Hamburger speciaal
Huisgemaakte burger op een sesambroodje
fritessaus
Hawaïburger
Huisgemaakte burger op een sesambroodje
of curry
Cheeseburger
Huisgemaakte burger op een sesambroodje
of curry
’t Hoekje
Huisgemaakte burger op een sesambroodje
paprika, tomaat en ketchup of curry
Hamburger met ei
Huisgemaakte burger op een sesambroodje
Mega burger
Mega hamburger op een sesambroodje met
zigeunersaus

met gebakken ui en ketchup of curry
met gebakken ui, ketchup of curry en
met gebakken ui, ananas en ketchup
met gebakken ui, cheddar en ketchup
met gebakken ui, champignons,
met gebakken ui ,ei, ketchup of curry
gebakken ui, champignons en

salades

De hele dag te bestellen

Tonijnsalade
Salade met onder andere ui, olijven en tonijn
Griekse salade
Salade met onder andere ui, feta, olijven geitenkaas omwikkeld met spek en
honing
Salade met gerookte zalm
Salade met onder andere kappertjes, uitjes en gerookte zalm
Salade met Hollandse garnalen
Salade met onder andere Hollandse garnalen en huisgemaakte cocktailsaus
Vissalade
Salade met onder andere uitjes, kappertjes, paling, zalm en Hollandse garnalen
Salade met kip
Salade met onder andere ananas, stukken kip en caesar dressing
Carpaccio salade
Salade met o.a carpaccio,parmezaansekaas,pijnboompitjes, truffelsaus
Thaise salade
Salade met onder andere biefstukreepjes, sinaasappel, lychees en sesamzaadjes

Voorgerechten
De hele dag te bestellen
Mandje brood
Stokbrood met smeersels en olijven
Garnalencocktail
Sla, Hollandse garnalen en huisgemaakte cocktailsaus
Zalm op toast
Toast, gerookte zalm, uitjes en kappertjes
Vlindergarnaaltjes
Garnalen in een krokant korstje met chilisaus
Kaaskroketjes
Twee kaaskroketen met chilisaus
Soepen
Tomatensoep
Groentesoep
Erwtensoep uit eigen keuken (in het seizoen)

Hoofdgerechten
De hele dag te bestellen
Vlees
Biefstuk
Mixgrillspiesen
Schnitzel
Spareribs
Kipsaté
Varkenshaassaté
Halve haan
Gyrosspiesen
Shoarma
Kalfs döner
Vis
Fish&chips
Garnalenspiesjes
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met friet of gefrituurde
aardappeltjes en salade.
Sausjes en garnituren
Pepersaus
Champignonsaus
Zigeunersaus
Gebakken champignons en uien
Lekkers van ’t Hoekje
Boeren friet
Friet met champignons, uien en gebakken spek
Stoofvlees
Nasi
Nasi met kipsaté
Nasi met varkenshaassaté
Bami
Bami met kipsaté
Bami met varkenshaassaté
Bord friet
Snacks
Voor ons uitgebreide assortiment snacks, zie onze vitrine.

Kids
Bordje friet met mayo frikandel, bitterballen, kipnuggets of kipfingers
Samen met een drankje naar keuze en een verrassing………

IJs
Hoorntjes en bakjes
Chocodip
Slagroom
Dame blanche
IJs, warme chocoladesaus en slagroom
IJs ’t Hoekje
IJs, karamelsaus, chocoladesaus, advocaat en slagroom
Sorbet
IJs, vruchten, aardbeiensaus en slagroom
Warme kersen met ijs
IJs, warme kersen en slagroom
Typisch Hollands
Ijs,stroopwafel,caramel en slagroom
Oreo toetje
Aardbeien met ijs (seizoen)

Dranken
Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Thee
Verse munt thee
Chocomelk
Slagroom
Latte Macchiato

Frisdranken

Cola
Cola light/zero
Fanta orange
Cassis
Red bull
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Ice tea
Ice tea green
Tonic
Bitterlemon
Appelsap
Chocomelk
Fristi
Melk
Alcoholische dranken
Gulpener
Heineken
Wit bier
Leffe blond
Leffe bruin
Gulpener seizoensbier
Radler
Radler 0%
Heineken 0.0
Rode/witte/rose wijn
Jonge jenever

Milkshakes
Klein
Middel
Groot
Diverse smaken: aardbei, banaan, vanille, chocolade, kiwi, cappuccino,
Koffie speciaal
Irish coffee (Whisky)
Spanish coffee (Tia Maria)
Italian coffee (Amaretto)
French coffee (Grand Marnier)
Koffie met siroop en slagroom div smaken

Heeft u een allergie? Meld het ons, dan kunnen wij daar rekening mee
houden.
Wij werken met een klein team .Bij drukte kan het zijn dat u iets langer moet
wachten.
Per tafel maken wij één rekening.

