U bent van harte welkom
in de Afslag.
Heeft U een voedselallergie?
Meld het ons!

Cadeautip:
geef eens een waardebon
van de Afslag cadeau.

Vraag naar onze suggesties.
Wij maken 1 nota per tafel.
Indien apart afgerekend wenst te worden
graag voordien aangeven.

Van 11.00 uur tot sluit
Gebak
Huisgemaakt warm appelgebak, met appels uit
eigen boomgaard.
Warm appelgebak		
Warm appelgebak met slagroom		
Warm appelgebak met roomijs en slagroom		

3,50
4,25
5,75

(Indien koud graag aangeven)

Lekkere trek
Portie worst met gulpener mosterd		4,50
Portie kaas met gulpener mosterd		4,50
Portie nootjes		 2,00
Bitterballen, 6 stuks
met gulpener mosterd		4,25
Bitterballen, 12 stuks
met gulpener mosterd
8,50
Vlammetjes, 6 stuks met chillisaus		4,50
Vlammetjes, 12 stuks met chillisaus		9,00
Minisnacks, 12 stuks met gulpener mosterd
en chillisaus		9,00
Sneukelbordje		10,75
(worst-kaas-minisnacks-bitterballen)

Van 11.00 uur tot 17.30 uur
Poffertjes 12 stuks met boter en suiker
Poffertjes 12 stuks met roomijs
Poffertjes 12 stuks met roomijs en slagroom
Poffertjes 12 stuks met kinderverrassing

3,75
5,25
6,25
5,25

Wafel met boter en suiker
Wafel met slagroom
Wafel met roomijs
Wafel met roomijs en slagroom

4,00
5,00
5,50
6,50

Pannenkoek met boter en suiker
Pannenkoek met stroop
Pannenkoek met roomijs
Pannenkoek appel
Pannenkoek spek
Pannenkoek spek en kaas
Pannenkoek kaas
Pannenkoek met kinderverrassing

4,00
4,00
5,50
6,25
7,00
8,50
6,00
5,50

Supplementen:
Bol roomijs
Portie slagroom
Kinderverrassing

1,50
1,00
1,50

Van 11.00 uur tot 17.30 uur
Wit of bruin grootmoedersbrood
met kaas
met boerenham
met gebakken champignons
gezond
gerookte zalm
Uitsmijter kaas
Uitsmijter ham
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter met spek, champignons en kaas
Vleeskroketten met brood
Handgemaakte garnalenkroketten
met brood
Kaaskroketten met brood
Duo-kroketten (kaas & garnalen)
met brood

5,50
5,75
6,75
6,75
8,50
7,00
7,25
7,75
10,00
7,50
12,00
10,00
11,00

Frites i.p.v. brood

2,00

Tosti ham en kaas
Tosti Hawaii met ham, kaas en ananas
Tosti met ham, kaas en bolognaise saus

5,50
6,75
7,50

Van 11.00 uur tot sluit
Grootmoedersbrood met
kruidenboter-aioli-pesto

4,50

Tomatenroomsoep met balletjes en brood

4,50

Salade met gerookte
zalmsnippers en brood

12,00

Rundercarpaccio met brood

12,00

2 handgemaakte garnalenkroketten
met brood

12,00

2 kaaskroketten met brood

10,00

2 vleeskroketten met brood

7,50

Duo-kroketten
(garnalen- en kaaskroket)

11,00

Gebakken scholfilet
(met tartaarsaus, frites en sla)

16,50

Gebakken kibbeling
(met tartaarsaus, frites en sla)

16,00

Varkensschnitzel
(met frites en sla)

15,75

Gegrilde Angus biefstuk
(met frites en sla)

17,75

Mixed Grill
(5 stuks vlees met sausjes, frites en sla)

19,00

Spaghetti bolognaise

11,50

Salade scampi piri-piri
(met brood)

15,00

Salade met geitenkaas en honing
(met brood)

15,25

Warm groententaartje
(met frites)

Bord frites

14,25
5,00

Supplementen
Kruidenboter
Portie gebakken champignons

1,75
4,25

Pepersaus
Champignonroomsaus

2,25
2,25

Mayonaise
Tartaarsaus
Ketchup
Curry
Chillisaus
Knoflooksaus
Mosterd

1,00
1,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Portie friet als extra
Aardappelkroketten
Portie salade
Portie appelmoes
Friet i.p.v. brood
Extra couvert (bord + bestek)

2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,50

Van 11.00 uur tot sluit
Voor kleine(re) eters
Kleinere tomatensoep
(met balletjes en brood)

4,00

De hooivork (frikandel)
(met frites, appelmoes en mayo)

6,00

Het pakje stro (vleeskroket)
(met frites, appelmoes en mayo)

6,00

De twee biggetjes (knakworstjes)
(met frites, appelmoes en mayo)

6,00

Alle kippen op stok (kipnuggets)
(met frites, appelmoes en mayo)

6,00

Het karrenwiel (hamburger)
(met frites, appelmoes en mayo)

6,00

De strandjutters (vissticks)
(met frites, appelmoes en mayo)

6,00

Het koeienpootje (kaaskroket)
(met frites, appelmoes en mayo)

6,50

Het kippennestje
(spaghetti bolognaise)

6,50

Kleine portie gebakken scholfilet
(met tartaarsaus, frites en sla)

11,50

Kleine portie kibbeling
(met tartaarsaus, frites en sla)

10,00

Kleine portie schnitzel
(met sla en frites)

11,00

Kleine gegrilde Angusbiefstuk
(met sla en frites)

12,50

Van 11.00 uur tot sluit
Warme appeltaart

3,50

Warme appelgebak met roomijs en slagroom

5,75

Koffie van het huis met likeur
en versnaperingen

7,75

Thee van het huis met versnaperingen

7,25

Coupe vanille

5,25

vanilleroomijs en slagroom

Coupe Dame Blanche

6,25

vanilleroomijs, warme chocoladesaus en slagroom

Coupe Bresiliënne

6,25

vanilleroomijs, karamelsaus, nootjes en slagroom

Coupe chocolade

6,25

chocoladeroomijs en slagroom

Coupe advocaat

7,50

vanilleroomijs, advocaat en slagroom

Seniorenijs (1 bol roomijs met slagroom)

4,00

Kinderijs (vanille-, aarbei-of chocoladeijs)
met verrassing om mee te nemen

4,00

