Kleintje Tomatensoep  		

3,75

Tomaten-groentesoep geserveerd met brood
Kleintje Seizoenssoep		

3,75

Wisselende dagverse soep geserveerd met brood
Pannenkoek 		6,25
Nutella, hagelslag of jam 		

+ 0,75 p.s.

Poffertjes  		4,75
Smarties en marshmallows
Tosti (wit brood) 		5,25
Twee boterhammen met ham, kaas en ketchup

Boterham (wit of bruin)

Kinderdinerkaart

Hoofdgerechten

Voorgerechten
Kleintje Tomatensoep  

3,75

Desserts

Varkenshaasje 

8,75

Varkenshaasje van 100 gram

Tomaten-groentesoep geserveerd met brood

Petit dame blanche 

3,75

Een bol vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Extra bol vanille-ijs

Kleintje Dagsoep		

3,75

Wisselende dagverse soep geserveerd met brood

Kipsaté 

+1,50

8,50
Apenkoppen 

Kipsaté van 100 gram

6,25

Twee bollen apenkoppenijs met apenkoppen
Broodplankje  
Met keuze uit Nutella of hagelslag

4,75

Pasta Bolognese

7,75

Rundergehakt met tomatensaus geserveerd met

Disney-ijsje 

6,25

een stukje brood

Roomvanille-ijs met slagroom in een kinderbeker
van Disney. Natuurlijk mag deze beker mee naar

Pannenkoek 

6,25

Nutella, hagelslag of jam		

huis!

+ 0,75 p.s.
Twister 

3,00

Poffertjes  		4,75

Calippo (Cola) 

2,25

Smarties en marshmallows

Perenijsje 

1,50

Raketje 

1,50

Schatkistje 

3,00

Vega draadjesvleesch kroket 		

6,75

Ham 		4,75
Kaas  		4,75

Friet met...		

Pindakaas met hagelslag  		

Kroket, frikandelletjes, kipnuggets of vissticks

4,75

Nutella of jam  		4,25

Friet zonder snack  

v.a. 6,75
4,75

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet ,

Frietjes met...

huisgemaakte appelmoes, mayonaise en ketchup.

Kroket		6,75

Salade is los (kosteloos) bij te bestellen.

Frikandelletjes		6,75
Kipnuggets		6,75
Vissticks		7,75
Vega draadjesvleesch kroket 		

6,75

Frietjes zonder snack  		

4,75

Lekker spelen!
Als je klaar bent met eten of als je aan het wachten bent,
dan kan je lekker buitenspelen!

Alle frietgerechten worden geserveerd met
huisgemaakte appelmoes, mayonaise & ketchup.
Salade is los (kosteloos) bij te bestellen.

Speeltuin & Skelterbaan
Als je naar buiten loopt, dan zie je de speeltuin al! Als je langs het pad van de
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Regent het? Dan kun je lekker binnen spelen.
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 Glutenvrij verkrijgbaar

Binnenspelen
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 Vegetarisch verkrijgbaar
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speeltuin loopt kom je bij de skelterbaan uit.
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Kinderlunchkaart

Lunchgerechten

