
 

Warme dranken 

 

Thee            2,20 
Verse munt thee          2,75 
Koffie           2,20 
Grote koffie          3,60 
Espresso           2,20 
Dubbele espresso         3,50 
Cappuccino          2,40 
Grote cappuccino                 3,95 
Koffie verkeerd          2,40 
Latte macchiato          2,95 
Eef’s koffie (koffie met scheutje Bailey’s en toefje mokka slagroom) 3,10 
Arabische koffie (koffie met een toef mokka slagroom)   2,95 
Caramellito (koffie met karamel siroop en slagroom)   3,10 
Chocolito    (koffie met warme melk, chocolade siroop en slagroom) 3,10 
Chocolade koffie (warme chocolade met koffie en slagroom)  3,10 
Noten koffie (koffie met noten siroop en slagroom)    3,10 
IJs koffie (vanille roomijs met espresso en slagroom)   4,25 
Ierse koffie (koffie met Ierse whisky en slagroom)    5,75 
Franse koffie (koffie met grand marnier en slagroom)   5,75 
Spaanse koffie (koffie met Tia Maria en slagroom)    5,75 
Italiaanse koffie (koffie met amaretto en slagroom)     5,75 
Cubaanse koffie (koffie met bruine rum en slagroom)                         5,75                  
Warme chocolade         2,85 
Warme chocolade met slagroom       3,50 
Warme chocolade met rum en slagroom     4,75 
Choco mokka (warme chocolademelk met een toef mokkaslagroom) 3,50 

Melk                                    2,00
  
 
 

Gebak 
Diverse soorten gebak          2,75 
Appeltaart            2,75 
Appeltaart  met slagroom         3,25 
Huisgemaakte roombotercake       1,50 
Tipje slagroom          0,50    
Saucijzenbroodje         2,50 



 
 
    

Frisdranken 
Kinderlimonade(ranja)         1,25 
Chocomel           2,35 
Fristi            2,35 
Pepsi cola, Pepsi cola light, Sisi sinas, Royal club cassis   2,35  
Royal club bitter lemon, 7 up, Royal club appelsap, Royal club tonic 2,35    
Sourcy rood en blauw, Rivella       2,35 
Lipton Ice tea, Lipton ice tea green      2,75 
Vers sinaasappelsap         3,25 
 
 

Bieren  
Veltins van de tap         2,35 
Seizoensbier van de tap        2,85 
Alcohol vrij   (fles)        3,25 
Grimbergen double (fles)                3,25 
Palm special  (fles)        3,25 
Grevensteiner  (fles)        3,75 
Radler   (fles)        3,25 
Radler alcoholvrij (fles)        3,25 
           
 
 

Wijn 
Witte huiswijn (per glas)        3,50 
Rode huiswijn (per glas)        3,50 
Rosé   (per glas)        3,50 
 
 

Aperitief 
Sherry, Port, Vermouth        3,50 
Jonge en Oude jenever        2,75 
Jagermeister          2,75 
Likeuren           4,50  
Cognac, Whisky           4,50 
 
 
 



Bittergarnituur 
 
Bitterballen   (10 stuks)         5,95 
Bittergarnituur  (15 warme hapjes)               8,95 
Broodplankje met boter of huisgemaakte kruidenboter   4,25 
Broodplankje met huisgemaakte tapende              4,25 
Portie kaas           5,25 

 
Soepen 
Iedere dag verse soepen, vraag naar de soep van de dag   4,95 
Erwtensoep   (seizoensgebonden)     5,75 
Bruine bonensoep (seizoensgebonden)     5,75 
 
 

Tosti’s (wit of bruin) 
Ham/kaas of kaas         4,50 
Hawaï           4,75 
Kaas / tomaat          4,50 
Mozzarella / ham / tomaat / pesto       5,50 
Eef’s tosti: kaas/ salami / tomaat / ui / oregano    5,75 
Panini parmaham / gedroogde tomaat / mozzarella    5,75 
Panini brie / ham / ananas        5,75 
Panini kaas / tonijn / rode ui        5,75 
Panini roomkaas / zalm / rucola       6,75 
Panini gerookte kip / kaas/ paprika tapenade     6,75 

 
Belegde broodjes (wit of Bruin) 

           Broodje   Stokbroodje   Waldkornbol 
Jonge kaas     3,75   4,25   4,75 
Oude kaas      4,25  4,75   5,25 
Achterham      4,25  4,75   5,25 
Fricandeau      4,25   4,75    5,25  
Rosbief      4,75  5,25   5,75 
Gezond (ham, kaas, rauwkost, ei)  6,25  6,75   7,25  
Filet americain     4,75  5,25   5,75       
Parmaham      4,75  5,25   5,75 
Brie       5,75  6,25   6,75 
Gekookt ei met ravigottesaus  4,50  5,00   5,50 

 



Speciale broodjes 
Notenciabatta met geitenkaas, honing en walnoten (warm)  7,75 
Waldkornbol met huisgemaakte eiersalade     7,25 
Pistolet met gerookte zalm, kruidenroomkaas en bieslook  8,75 
Italiaanse bol met huisgemaakte tonijn salade    7,25 
Pistolet met beenham, gorgonzola en pijnboompitten (warm)  7,25 
Pistolet met warme beenham en honing mosterdsaus   7,25 
Italiaanse bol met mozzarella, tomaat en pesto uit de oven  7,25 
Stokbroodje met roergebakken kip, ananas en taugé   8,25 
Yves stokje (kaas,salami,tonijn,tomaat,ui,champignons,kruidenboter uit de oven)        8,25 

Boeren bol (waldkornbol, drie soorten vleeswaren, bol salade, ei en  garnituur)  9,25 

Zomer vreugde (Italiaanse bol met rosbief of parmaham, bol salade, ei en fruitgarnituur) 9,25 
Moestuin (maisbol met kaas, bol salade, ei, rauwkostgarnituur)      9,25  
Twaal uurtje          9,75 

 
Maaltijd salades 
Huzarensalade met toast        7,50 
Rauwkost salade met gerookte zalm            10,95 
Rauwkost salade met gerookte kip            10,95 
Rauwkost salade met warme geitenkaas           10,95 
Rauwkost salade met tomaten en mozzarella     9,95 
De salades worden geserveerd met stokbrood en boter 
 

Warme broodjes (wit of bruin) 
Broodje huisgemaakte gehaktbal       7,25 
Broodje huisgemaakte gehaktbal met pindasaus                                7,75 
Warm vlees (fricandeau) met pindasaus               6,75 
Twee vleeskroketten met brood       7,75 
Pasteitje (kipragout)         6,75 
Kipsaté met bolletje rundvleessalade en stokbrood          10,95 
 

Uitsmijters ( wit of bruin) 
Kaas            8,25 
Spek (gebakken)          8,50 
Beenham           8,50 
Fricandeau           8,50 
Rosbief           9,00 
Speciaal ( ham, kaas, rosbief en bol salade)     9,75 
Italiaans (kaas, salami, ui, champignons, tomaat, oregano)  9,75 
          



 
 
Huisgemaakte hamburgers 
Hamburger met ui en ketchup of curry      6,75 
Hamburger Hawaii (ui, champignons, ananas, ketchup)   8,25 
Eef’s hamburger (ui, champignons, spek en kruidenboter)  8,75 
Franse burger (gesmolten brie, honing en pijnboompitten)  8,75 
Bolie burger (ui, champignons, zigeunersaus en kaas)   8,75 
Jules hamburger (ui, champignons, spek en stroganoffsaus)  8,75 
BBQ burger (sla, tomaat, ui champignons, BBQsaus, spek)  8,75 
Mediterrane burger (sla, champignons, augurk, kaas, paprikatapenade)  8,75 
Mexicaanse burger (sla, tomaat, maïs, cheddar, baconjam, rode ui) 8,75 

 
Extra frites bij de hamburger                 2,00
  

 
Omeletten 
 
Naturel           7,25 
Ham / kaas          8,25 
Champignons          8,50 
Boeren           9,75 
Italiaans (salami, ui, tomaat, champignons, paprika, kaas)  9,75 
 
Frites i.p.v. toast          1,00 
 
De omeletten worden geserveerd met toast en boter ( wit of bruin ) 
 
 

Pannenkoeken 

 
Kinderpannenkoek         4,75 
Naturel           6,50 
Spek            7,50 
Appel           7,50 
Rozijnen           7,50 
Ananas           7,50 
Spek,ui, champignons         8,75  
 
Eventueel andere combinaties mogelijk 
 



Vleesgerechten  
 
Kipsaté schotel                                          13,75 
Varkensaté schotel                                            15,25 
Wiener schnitzel                  13,75 
Kip schnitzel                13,75 
Champignon schnitzel ( champignonsaus of gebakken champignons )       14,75  

Zigeuner schnitzel               14,75 
Jäger schnitzel                14,75 
Stroganoff schnitzel                14,75 
Pinda schnitzel                14,75 
Holsteiner schnitzel (gebakken ui en spiegelei          14,75 
Shaslick met zigeunersaus                 14,75 
Boswachtersteak (varkens) met gebakken champignons         14,75 
Varkenshaas puntjes met champignonsaus           15,75 
Kogelbiefstuk met pepersaus              16,25     
Argentijns stoofpotje               15,75 
Gebakken zalmfilet met ravigotesaus            16,75 
           

 

Kindergerechten          

 
Frikandel met frites, mayonaise en appelmoes    4,75 

Kipnuggets met frites, mayonaise en appelmoes            4,75   
Kroket met frites, mayonaise en appelmoes     4,75 

Poffertjes met boter en poedersuiker      4,50 

 
 
 

 
 
 
 

Iedere vrijdagavond serveren wij een speciale 
koopavondschotel 

voor  € 10,95 

 



 
  

High tea 
 
Bent u op zoek naar een sfeervolle locatie voor een high tea? 
Bij ons vindt u hiervoor de passende ambiance. Onze high tea wordt op 
etagères feestelijk gepresenteerd en bestaat uit: 
 
- Petit fours 
- Chocolade cake 
- div.cake soorten 
- Scones 
- Clotted cream en aardbeienmarmelade 
- Fijne chocolade 
- Hartige sandwiches 
- Hartige snacks 
- keuze uit diverse thee soorten 
 
 
In verband met de voorbereiding verzoeken wij u minimaal een dag van 
te voren te reserveren. 
 
Wij serveren onze high tea voor € 22,50  per persoon 
 
 

Ontbijt 
 
Wij serveren ’s ochtends tot 11.00 uur een ontbijt voor  € 14,95 
bestaande uit: 
-Diverse broodsoorten 
-Vleeswaren 
-Kaas 
-Zoet beleg 
-Ei 
-Fruit 
-Yoghurt  
-Koffie, thee of melk 
-Jus d’orange 

 
 



 
 
 

Openingstijden 

 
Maandag:     11.00 – 18.00 uur 
Dinsdag t/m Donderdag:  09.00 – 18.00 uur 
Vrijdag:     09.00 – 21.00 uur 
Zaterdag:      09.00 – 17.00 uur 
Koopzondag:    11.00 – 17.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 

Als U een leuk cadeau zoekt, hebben wij ook een cadeaubon 
 
 
 
 

 
 
 

Boliestraat 40a 
7001BD Doetinchem 

0314 343300 


