
GROOT
€1,75
€2,25

€2,80

* geserveerd met frietjes, salade en mayonaise
keuze uit verse of franse frietjes

* meerprijs voor pistoletje €1,00

Kies je 5 favoriete toppings

chocolade - caramel - aardbei

aardbei - kersen

SCHNITZEL SCHOTEL
schnitzel met champignonsaus

shoarma/kebab schotel
keuze uit shoarma of kebak en knoflook of
cocktailsaus 

bami/nasi schotel
geserveerd met een stokje kipsate, satesaus,
atjar en gebakken ui

SMAKEN: APPEL/CARAMEL, 
OREO/CHOCO, AARDBEI/CHEESECAKE

IJS IN EEN KNIJPZAKJE

SUIKERVRIJ

MET VERRASSING

SMAKEN: CHOCO,  VANILLE, 
MOCCA,BANAAN, AARDBEI, 
KERS, BOSBES, CARAMEL, 
KIWI, MANGO, 

MILKSHAKE MET EEN TWIST

macaroni/spagetthi schotel
met gebakken ei en tomaten ketchup

alpen schotel
schnitzel met gebakken ui, champignons en spiegelei,

oosterse kip schotel
huisgemaakt pannetje 

kipsate schotel
2 spiesjes kip met satesaus

shaslick schotel
2 spiesjes met bbq saus

pulled pork schotel

black angus beef burger schotel
sappige xl burger, gegarneerd met sla, tomaat,
augurk, ui, bacon, cheddar en bbq saus 
+ truffelmayonaise

hollandse bal schotel
pittige gehaktbal uit de jus

sparerib schotel 
400 gram

loempia schotel
geserveerd met satesaus en  gebakken ei

schotels

€13,00

€11.50

€10,00

€14,00

€10,95

€12,00

€12,00

€12,00

€12,00

€12,00

€10,00

€10,00

€8,50

€6,75

€3,96

€2,50

€1,60
€2,50

€2,00

€0,35
€0,40
€0,55

€8,00

€7,50

€3,50€2,20

oosterse kip
krokante kip, aangemaakte sla, pittenmix en dressing

carpaccio
flinterdunne rundercarpaccio, aangemaakte sla, 
kaasflakes, pittemix en dressing

pulled pork
AANGEMAAKTE SLA, UI EN DRESSING

specialiteit broodjes

IJSjes

shakes

Salades

broodjes

DIZziE

KIDSCUP

DIP

SLUSH

sundae

Extra - topping en saus

s0rbet

huzarensalade klein

huzarensalade groot

rauwkostsalade

€2,50

€3,00 KOFFEREN 75A - 5492 BM SINT-OEDENRODE
0413 - 474032

Radartoren

Klein
MELK yoghurt

middel

groot

reuzebeker

oubliehoorn

KINDERSUNDAE

COOLKIDS BEKER

PREMIUM SHAKE

SQUEEZY

DISCO, CHOCO, NOOTJES

€1,70
€2,30
€4,00

€4,00

€4,00
€4,00
€4,00

FUNNY FACES
SLAGROOM

KLEIN

glutenvrij hoorntje

superwafel

€2,50

€1,20

€4,00

€2,20

€2,70

€3,20

€2,70
€3,20

€4,25

€3,70

€1,85

€2,10

CAFETARIA
 DE KOFFER

MENu 
ham/kaas
ham en kaas

brie met walnoot
en honing

eiersalade
tonijnsalade
Shoarma met sausgezond


