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minisnacks
minisnacks XL

voor bij de borrel
€ 6,00
€ 6,00

bitterballen

mini fricandellen

€ 5,00
€ 5,00

lunch gerechten
soep van de dag
tosti XL met 3 snede brood
tosti XL trefpunt met 3 snede brood en een eitje

€ 5,50
€ 5,00
€ 6,00

smoske ham/kaas mayo
smoske kipfilet andelousesaus
smoske salade zalm/ei

€ 7,50
€ 8,50
€ 7,75

broodje gerookte zalm met garnaaltjes
brood met 2 rundvlees kroketten

€ 9,75
€ 7,50

ceasarslade op eigen wijze met kip, spek en ei
noordzee salade met garnaaltjes en gerookte zalm

€10,00
€11,50

uitsmijter of omelet met keuze uit spek, kaas of ham

€ 8,50

12-uurtje met soepje, kroket, salade en brood
sate met brood
huzarensalade met ham of zalm

€ 9,75
€ 9,75
€ 9,25

vegetarisch, pasteitje met champignonragout
caprese met tomaat en mozzarella
3 kaaskroketjes met brood

€ 8,50
€ 8,50
€ 7,50

voor gerechten
soep van de dag

€ 5,50

garnalencocktail met hollandse garnaaltjes timbaaltje
met gerookte zalm en hollandse garnaaltjes
broodsnede met trio van vis
gamba`s trefpunt pikant gekruid 7 stuks
garnalenkroketjes 4 stuks
runder carpaccio met parmezaanse kaas en truffelmayo
ceasar salade op eigen wijze met kip en spek
huzarensalade met ham of zalm

€11,50
€11,50
€11,00
€10,50
€ 9,00
€11,00
€10,00
€ 9,25

vegaterisch, kaaskroketjes 3 stuks
caprese met tomaat en mozzarella
rauwkostsalade

€ 7,50
€ 8,50
€ 8,00

voor gerechten worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

hoofd gerechten
volw.

senior

tournedos van runderhaas 200 gr. met saus naar keuze
kogel biefstuk 200 gr. met saus naar keuze
varkenshaas met saus naar keuze
wienerschnitsel met saus naar keuze

€27,50
€18,50
€18,00
€16,00

stoofpotje van rundvlees
sate van kip met satesaus
supersate van varkenshaas met satesaus
sparerib van c.a 600 gr,
kip in pannetje met zoetzure saus

€15,00
€14,00
€18,00
€18,75
€15,00

€20,00
€15,00
€15,00
€12,50
€11,50
€10,00
€14,50
€13,50
€11,50

zalmfilet met saus naar keuze
slibtong 3 stuks
gamba`s trefpunt pikant gekruid 15 stuks

€19,00 €15,50
€19,50 €15,50
€20,00 €16,00

hoofd gerechten
surf en turf met kogelbiefstuk en gamba`s

€19,00

onze proeverij: voorgerechten 6 stuks

€10,50

hoofdgerechten 6 stuks
geserveerd voor minimaal 2 personen

€18,50

vegetarisch, vegaburger met eitje
griekse pastarijst met groenten

€12,00
€14,00

gebakken uien en champignons op uw hoofdgerecht

€ 2,50

alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade.
groenten, gebakken aardappelen en sauzen zijn kosteloos
bij te bestellen.

na gerechten
ijs met warme kersen
ijs met aardbeien (seizoen)
sorbet
peche melba met perzik
banana royal met banaan
dame blanche

€ 7,50
€ 8,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,00

alle ijsjes worden geserveerd met slagroom
koffie
esspesso of cappuccino
irish coffee
spanish coffee
italian coffee
french coffee
brabantse koffie

€ 2,20
€ 2,30
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00

Bij ons kunt u in het weekend terecht zonder reservering.
Door de week alleen op reservering.
www.feesterijtrefpunt.nl
info@feesterijtrefpunt.nl
0165-341533

