
Onze uitgebreide
menukaart

· · · · FRIET · · · ·

· · · · snacks · · · ·

· · · · sauzen · · · ·

Friet   €1,95 
Friet mayonaise  €2,45
Friet speciaal   €3,25
Friet satésaus   €3,25
Friet oorlog  €3,25 
Friet stoofvlees €4,30
Friet champignonsaus  €4,30

€2,95
€3,45 
€4,30
€4,30
€4,30
€5,20
€5,20

Vleeskroket  €1,95
Goulashkroket  €1,95
Satékroket  €2,25
Kwekkeboom kroket  €2,25 
Kaaskroket  €2,25 
Groentekroket  €2,25 
Frikandel  €1,95 
Frikandel speciaal  €2,50
Viandel  €2,25 
Kipkorn  €2,25 
Kaassoufflé  €2,25 
Kaassoufflé pittig  €2,25 
Ham/kaassoufflé  €2,25 
Bami  €1,95 
Bami pittig  €1,95
Nasi   €1,95
Bitterballen (6 stuks)  €2,55

Mayonaise   €0,50
Curry   €0,50  
Ketchup   €0,50 
Mosterd   €0,50
Vlammensaus   €0,50
Knoflooksaus   €0,50 
Belgische mayonaise   €0,50 
Samuraisaus   €0,50 
Joppiesaus   €1,00 
Piccalilly   €1,00  
Zigeunersaus   €1,00 

Kipnuggets (6 stuks)  €2,55 
Kipvingers (6 stuks)  €2,90
Hotwings (5 stuks)  €4,25
Vlammetjes (6 stuks)  €3,50
Crizly  €2,90
Sitostick  €2,80
Zigeunerstick  €2,80
Gehaktstaaf  €2,50
Gehaktbal uit vet  €2,25
Gehaktbal uit jus  €2,75
Gehaktbal speciaal  €2,75
Funstick   €2,75
Knakworst    €1,75
Bokworst   €2,65
Braadworst   €2,65
Mexicano   €2,30
Visstick   €3,00
Loempia   €4,00
Loempia Vietnamees  €1,75
Shaslick  €3,30
Satérol   €2,55
Smulrol   €2,55
Shoarmarol   €2,55
Worstenbroodje   €2,00
Slaatje (klein)  €2,75 
Slaatje (groot)   €4,00
Saté (3 stokjes)   €4,50

Dikke of dunne
normaal groot

probeer onsAmbachtelijk schepijs



· · · · broodjes · · · · · · · · schotels · · · ·

· · · · burgers · · · ·

· · · · dranken · · · ·

Ham € 2,50
Kaas € 2,50
Ham/Kaas € 3,00
Serranoham € 3,25
Roombrie € 3,50
Gezond € 3,75
Filet Americain € 3,25
Filet Americain Martino € 3,50
Eiersalade € 3,25
Tonijnsalade € 3,25
Krabsalade € 3,25

Kroket € 2,75
Frikandel € 2,75
Ei € 2,50

Halve haan met friet  €7,50
Gekruide halve haan geserveerd met friet, 
een gemengde salade en mayonaise of curry.
Kipfilet met friet  €7,95
Kipfilet van de bakplaat geserveerd met friet, 
een gemengde salade en mayonaise of curry.
Karbonade met friet   €8,25
Gepaneerde varkenskarbonade uit de frituur 
geserveerd met friet, een gemengde salade 
en mayonaise of curry.
Schnitzel met friet   €7,95
Gepaneerde varkensschnitzel uit de frituur 
geserveerd met friet, een gemengde salade 
en mayonaise of curry.
Pulled chicken met friet  €9,45
Gekruid kippenvlees van de bakplaat  op een 
rustico wit broodje geserveerd met friet, een 
gemengde salade en mayonaise, curry of 
BBQ saus.
Pulled pork met friet   €9,45
Gekruid varkensvlees van de bakplaat op een 
rustico wit broodje geserveerd met friet, een 
gemengde salade en mayonaise, curry of 
BBQ saus.
Nasischotel   €9,50
Gekruide nasi geserveerd met drie 
satéstokjes, een gebakken eitje en een 
gemengde salade.
Bamischotel  €9,50
Gekruide bami geserveerd met drie 
satéstokjes, een gebakken eitje en een 
gemengde salade.
Saté met friet  €7,45
3 satéstokjes geserveerd met friet en 
krokante uitjes en een salade van sla, tomaat, 
komkommer en satésaus.
Saté met brood  €5,00
Drie satéstokjes met krokante uitjes 
geserveerd met een witte bol.
Spareribs met friet  €8,45
Gemarineerde spareribs geserveerd met friet, 
een gemengde salade en mayonaise, curry of 
BBQ saus.
Uitsmijter  €7,25
Twee sneeën brood met drie spiegeleieren, 
ham en kaas geserveerd met een gemengde 
salade en huzarensalade.

Hamburger gepaneerd €4,00
Hamburger van de bakplaat  €4,00
Wereldburger  €4,00
Ei, bacon of kaas  €0,25

Coca Cola | Coca Cola light | Coca Cola 
zero | Coca Cola cherry | Fanta orange | 
Fanta cassis | Sprite | Pepper | Lipton ice 
tea | Lipton ice tea green | Schweppes |

Fristi | Chocomel | Redbull

Blikjes (0,33 cl)  € 2,00 
Flesjes (0,50 cl)   € 2,50 
Thee   € 2,00 
Espresso   € 2,00 
Koffie   € 2,00 
Cappuccino   € 2,25

Bezoek onze website
www.laveneziahelmond.nl

& like ons     .


