MENU
B R O O D J E S

………………………………………………………………………………
€3,75

Tosti met ham, kaas en curry.

Rolleke met wa lekkers

€4,00

Laat je verassen door de kok!

Middag Tied

€4,95

2 kroketten geserveerd op oerbrood met
boter en mosterd.

Stoete zonder vet

€6,50

Broodje gezond met kaas, ham, sla,
komkommer, tomaat ei en huis gemaakte
dressing.

Loat ’t oe smaken

oerbrood.

’n Tok Tok

€6,95

Uitsmijter van 3 verse eieren met ham en
kaas geserveerd op oerbrood.

De kluts kwiet

€6,95

Roerei van verse eieren, ham en diverse
groenten uit eigen tuin geserveerd op
oerbrood.

’n Boek vol

€11,25 p.p.

Huisgemaakte soep, kroket, patat, gevulde
wrap en een gebakken ei op oerbrood.
(minimaal 2 personen)

Extra’s

€6,95

Omelet van verse eieren, ham en diverse
groenten uit eigen tuin geserveerd op

………………………………………………..…………..………………………………
………

Dubbele stoete

Frites

€ 2,35

Frikandel/kroket

€ 1,70

Kaassoufflé

€ 1,85

Fritessaus, curry, ketchup

€ 0,45

Speciaal

€ 0,75

Heeft u een allergie?
Laat het ons weten.
Doordat wij kleinschalig zijn, kan het
voorkomen dat bepaalde producten niet
voorradig zijn.

Frites

€ 1,60

Frikandel/kroket

€ 1,50

Kaassoufflé

€ 1,70

MENU
L U N C H

………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………..………………………………
………

Openingstijden
Maandag

(zelfbediening)

Dinsdag

(10.00-15.00 uur)

Woensdag

(zelfbediening)

Donderdag

(10.00-15.00 uur)

Vrijdag

(zelfbediening)

Zaterdag

(zelfbediening)

Zondag

(zelfbediening)

Wie zijn wij?

Piets bakkie
Koffie/thee
met appeltaart en slagroom
€ 3,75

Warme dranken
Koffie

€ 1,50

Thee

€ 1,50

Chocolademelk

€ 1,75

Koude dranken

Op zorgboerderij De Piet bieden wij
kleinschalige, professionele zorg en

begeleiding voor volwassenen met een

verstandelijke beperking. Wij bezorgen

brandhout, werken in tuinen, maken hout

producten en we doen nog veel meer. Ook
kunt u bij ons een feestje geven en
verzorgen wij een high tea.

Sinas

€ 1,75

Cola

€ 1,75

Cassis

€ 1,75

Dubbel fris

€ 1,75

Ice tea

€ 2,00

Flesje Grolsch

€ 1,75

Flesje Radler 0.0

€ 1,75

Flesje wijn (0.25cl)

€ 4,00

Zoet
Appeltaart

€ 2,50

Koek

€ 1, 00

Slagroom

€ 0,30

