
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze prijzen zijn op basis van zachte bolletjes wit of bruin 

Meerprijs pistolet € 0,50 

Meerprijs italiaanse bol € 1,00 

 
 
 

jonge kaas € 2,30 

oude kaas € 2,40 

franse brie € 2,50 

kruidenkaas € 2,50 

gekookt ei € 2,10 

tartaar € 2,50 

tartaar speciaal ei/ui € 3,00 

filet americain € 2,50 

filet americain speciaal ei/ui € 3,00 

boeren achterham € 2,50 

magere achterham € 2,50 

rosbief € 2,75 

salami € 2,40 

italiaanse parmaham € 3,50 

fricandeau € 2,50 

kipfilet  € 2,40 

gezond ham/kaas € 3,00 

halfom pekelvlees/lever € 2,50 

leverworst  € 2,30 

noorse gerookte zalm € 4,00 

ijselmeerpaling € 5,00 

crabsalade € 3,25 

eisalade € 2,50 

kipkerriesalade € 2,50 

grillworst naturel/kaas € 2,40 

tonijnsalade € 2,75 

fijne pate € 2,60 

gekookte worst € 2,20 
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Broodjes warm en koud beleg 



 

Carpacciobol      :  fijn gemarineerde ossenhaas met rucola,                                 
            pijnboompitjes, kappertjes, Parmezaan en balsamicodressing         € 6,50 
Zeisterbol      : sla, gebakken kiprollade, gebakken tomaat, ui en 
 gesmolten kaas                  € 6,00 
Rosbief speciaal : rucola, rosbief, huisgemaakte pesto, walnoot, 

gedroogde tomaat en Parmezaanse kaas                                               € 6,75 
Mexicaansebol   : sla, kipreepjes, mais, paprika, gebakken spek,  
            gesmolten kaas en tacosaus              € 6,00 
Hunnik´s gezond : sla, kaas, komkommer, tomaat, ei,  gegrilde              
            kiprollade en yoghurtdressing              € 6,00 
XL burger                       : sla, 150 grams hamburger, tomaat, komkommer, ui, 

champignons, gebakken ei, spek en kaas                       € 7,25 
  (ook verkrijgbaar als XXL)           € 8,75 
Zalmcarpacciobol    : dun gesneden zalm, rucola, kappertjes, gekookt ei, 

pijnboompitjes en mosterd/dilledressing                          € 6,75 
Hollandse bol            : sla, biefstuk reepjes, gebakken champignons en ui, 

oversmolten met mozzarella                        € 7,50 
Warm vlees spec.     : sla, warm vlees, gebakken ui en champignons, 
 gebakken ei en satésaus                                                                            € 6,75 
Peters Special            : sla, gebakken bacon, kipfilet, avocado, tomaat, 
 komkommer en mayonaise/koriander           € 6,00 
Vega bol             : sla, pestomayonaise, mozzarella, tomaat, 
           kappertjes, walnoten en verse basilicum          €  6,00 
Vitello Tonato bol : sla, kalfsfricandeau, tonijnmayonaise, kappertjes en 

gedroogde tomaat                € 6,75  

Visbol deluxe  : sla, zalm, paling en garnalen met een saus  
van mosterd, wijnazijn en dille              € 8,50 

 
Hete kip speciaal : sla, pittige kipreepjes, gebakken ui, spek en  
 
 champignons met een pittige saus            € 7,00 
Blije geit bol            : sla, gesmolten geitenkaas, walnoot, 
 gebakken spek en honing             € 6,00 
 

alle bollen zijn verkrijgbaar in wit en waldkorn 
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Menukaart Specialiteitenbollen en sandwiches


