Menu's

MENUKAART

Bami 				
€ 8.50
met fris garnituur, gebakken ei, stokje saté,
satésaus en plakje ham

Holtense lunch			
€ 8.00		
Pistolet gezond
Plak bruin landbrood met een kroket
Kop koffie/ thee/ cappuccino

Nasi					
€ 8.50
met fris garnituur, gebakken ei, stokje saté,
satésaus en plakje ham
De volgende gerechten worden geserveerd
met frites en salade
Gehaktbalmenu			
Stoofvleesmenu			
Hotwingsmenu (met chilisaus)
Satémenu				
Loempiamenu
(kiploempia met satésaus)		
Kipschnitzelmenu			
Schnitzelmenu			
Boerenschnitzelmenu
(spek, ui, champignons, boontjes)
Jagerschnitzelmenu			
Zigeunerschnitzelmenu		
Shoarmaschotel
(met knoflooksaus) 			
Shoarmaschotel de luxe
(met champignons, ui, ananas,
kaas en knoflooksaus)		
Pulled pork met BBQ saus		

Tosti
(bruin landbrood met ketchup)

€ 7.50
€ 7.50
€ 9.00
€ 9.00

Tosti ham/ kaas			
Tosti ham/ kaas/ ananas		
Tosti kaas, tomaat, rode ui 		
Tosti geitenkaas met honing
en walnoten

€ 8.10
€ 10.00
€ 10.00

€ 4.00
€ 4.25
€ 4.25
€ 4.50

Uitsmijters
(2 plakken bruin landbrood/3 eieren)

€ 12.00
€ 11.00
€ 11.00

Uitsmijter Ham/ Kaas		
€ 6.00
Boerenuitsmijter met ui, 		
€ 7.50
champignons, boontjes en spek 		
Holteruitsmijter ham, kaas,		
€ 7.50
3 plakken brood en 4 eieren		

€ 9.50
€ 11.50
€ 12.00

GOOD PEOPLE

GOOD FOOD
GOOD TIMES
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Broodjes
keuze uit: 2 plakken bruin landbrood, witte
bol, witte pistolet of meergranenbol
Gezond				
€ 4.00
Ham, kaas, kruidensaus, gemengde sla,
tomaat, komkommer, ei, kool, rauwkost
Kroketten				
€ 5.20
2 van Dobben of groentekroketten
met brood en mosterd 		
Filet American			
ei, peper, zout, rode ui
Warm vlees				
met satésaus

€ 4.50

Luxe Burgers
Frites erbij? 				

Frites
€ 2.00

BBQ Bacon 'n Cheese Burger
€ 8.50
Bol met een puur rundvleesburger,
cheddar, pickle relish, bacon, sla, tomaat,
rode uienringen en BBQ saus. geserveerd
met nachos
Portlander				
€ 8.50
Bol met een Puur rundvleesburger,
gecarameliseerde ui, cheddar, pickle relish,
bacon, sla, tomaat, rode uienringen ,stout
steak saus en Amerikaanse mosterd.
gereserveerd met nachos

€ 4.00

Brie					
€ 6.00
gemengde sla, tomaat, komkommer,
honing, pijnboompitten
Gegrilde kip 			
€ 6.00
gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui
en honing mosterdsaus
Parma 				
€ 6.00
gemengde sla, tomaat, komkommer,
mozzarella, amandelen en balsamico
Gerookte zalm			
€ 6.00
gemengde sla, tomaat, komkommer,
rode ui en dillesaus
Beenham				
€ 6.00
met champignons, ui & truffelsaus
Geitenkaas 			
€ 6.50
rode ui, honing, walnoten, appel, gemengde
sla, tomaat en komkommer
Gehakt				
€ 6.00
warm gehakt met satésaus en seroendeng
Pulled pork 			
€ 7.50
Pulled pork met rode ui, gemengde sla
en bbq saus
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Bol geluk (onze klassieker)
€ 8.50
witte bol met 2 rundvleesburgers, bacon,
sla, tomaat, rode uienringen, kaas, mosterd,
ketchup en fritessaus
Burgers
Onderstaande burgers worden geserveerd
op een zacht bolletje met gezond garnituur.
Broodje hamburger speciaal

€ 3.00

Broodje cheeseburger 		
met ketchup

€ 3.20

Broodje baconburger		
met curry

€ 3.50

Broodje hamburger Hawaii
met curry

€ 3.20

Broodje hamburger onbenulllig € 4.50
hamburger speciaal met gebakken ei en
een bol rundvleessalade				
					
Broodje Holterburger		
€ 4.50
met spek, ui , champignons en curry
Broodje kipburger 			
met knoflooksaus

€ 3.20

Kleine gerechten					
Portie saté met brood		
€ 4.20
Rundvleesslaatje			

€ 3.00

Kleine gemengde salade		
		

€ 3.50
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Boerenfrites 			
€ 5.50
Met spek, ui, champignons en boontjes
		
Superfrites stoofvlees		
€ 5.50
Italian frites				
Met bolognesesaus, tomaat en
rozemarijn/ zeezoutmayonaise

€ 6.50

Dutch frites				
€ 6.50
Met beenham, kool & truffelsaus
Indonesian frites			
€ 7.50
Met kip, gebakken uitjes, seroendeng,
satesaus, atjar, lemon/peppermayonaise en
een gebakken ei
Maaltijdsalades
		€ 8.00
Geserveerd met bruin landbrood en boter
Frites erbij? 				
€ 2.00
Gegrilde kip
Salade met gegrilde kip, rode ui, appel
en honing mosterdsaus
Parma
Salade Parma met mozzarella, amandelen
en balsamico
Zalm
Salade gerookte zalm met rode ui
en dillesaus
Geitenkaas
Salade geitenkaas met walnoten,rode ui,
appel en honing
Kids 				
Bolletje kaas, vruchtenhagel,
chocopasta, hagelslag of jam
€ 1.50
Tosti ham/ kaas met ketchup

€ 2.00

Kidsbox				
€ 4.75
Frites met de keuze uit: frikandel, kroket,
kipnuggets of kaassoufflé, fritessaus,
caprisun en een verrassing.
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