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Bon Appetit
voor uw feest & catering!
Vraag naar de folder met al onze buffetten (al vanaf € 11,- !!)
of kijk eens op onze website:
www.bonappetitwinterswijk.nl

Wilt u ook korting?
Maak gebruik van onze spaarkaart!
Elke volle € 5,- is een stempel*
Slechts 10 stempels nodig
voor een tegoed van € 4,- !!! (vrij te besteden)
*deze spaarkaart is niet geldig tijdens speciale dagen of in combinatie met
catering, acties, kortingen & (kado)bonnen

Iemand verrassen met een
ontbijtje, lunch of brunch?
Bestel een verrassingspakket!
Gepresenteerd in een mooie geschenkdoos:
o.a. diverse broodjes, beleg,
vers fruit & verse jus d’orange
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onze specialiteiten

➔
Gebruikt u alstublieft de verschoonplank
in het invaliden toilet

For our English guests we have an English menu.
Please, ask for it.
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Koude dranken
Voor onze heerlijke verse jus d’orange
& andere vers fruitsappen, sla om… (pag. 6)
Coca cola………………………………………………………………………………………
2,30
Coca cola groot (400 ml)…………………………………………………………………
3,50
Capri Sonne (pakje; 200 ml)……………………………………………………… 1,80
Frisdrank (flesje): Rivella, Appelsap, Chocomel, Fristi…………………
2,50
Frisdrank (flesje): Coca cola light/zero, Sinas, Sprite, Tonic,
Bitter lemon, Spa rood of blauw, Cassis………………………………………
2,40
Jus d’orange (vers, 200 ml)………………………………………………………………
3,10
Ice tea………………………………………………………………………………………….
2,50
Slagroom milkshake groot (div. smaken)…………………………
3,60
Slagroom milkshake middel (div. smaken)………………………
3,10
Slagroom milkshake klein (div. smaken)…………………………
2,60
IJscappuccino (met romig ijs, koffie & slagroom)…………………………4,40
Melk………………………………………………………………………………………………..
2,00

Alcoholische dranken

Bier
Tapbier 0,50 liter……………………………………………….
5,00
Tapbier 0,25 liter………………………………………………
2,75
Radler (2%)……………………………………………………………
3,25
Duvel (8,5%)…………………………………………………………
4,25
Grimbergen dubbel (6,5%)……………………………………
4,25
Malt (alcohol vrij bier)…………………………………… ………
2,60
Elk seizoen zijn eigen bier!
Vraag gerust naar ons speciale seizoensbier!
Wijn
Witte wijn (droog of zoet), Rosé, Rode wijn…………………………… 3,75
Gedestilleerd
Jonge jenever, Vieux, Bessenjenever, Apfelkorn…………………… 2,75
Oude jenever, Jägermeister…………………………………………………….. 3,00
Diverse likeuren………………………………………………………………………… 3,75

4

Warme dranken
Verwenkoffie's

Caramel koffie (met siroop, slagroom, caramel & fudge)…………………… 3,60
Kaneel koffie (met siroop, slagroom, kaneelbeschuit & kaneel)…………… 3,60
Amazing amandel koffie
(met siroop, slagroom, amarettini's & amandel)………………………………… …3,60
Latte macchiato…………………
3,10
Wiener Melange………………3,10
Cappuccino……………………..2,60
Choco koffie…………………….2,30

Kannetje koffie……………………..
3,90
Koffie……………………………… 2,20
Cafeïnevrije koffie…………………
2,20
Koffie verkeerd………………..…
2,30

Verse muntthee (met honing)………………………………………………………….
3,10
Thee (diverse smaken)……………………………………………………………… 2,20
Warme chocolade……………………………………………………………………….….
2,50
Warme chocolade met slagroom……………………………………………….….
3,10
Slagroom (echte slagroom)……………………………………………………………….
0,80
Irish coffee………………………………………………………………………………….
6,00

Iets lekkers bij de koffie?
Appelgebak (van oma Brigitte)………………………………………………… 3,10
Saucijzenbroodje………………………………………………………………………………
3,10
Warme wafel met warme kersen………………………………………………3,10
Warme wafel met vers fruit…………………………………………………………
3,90
Slagroom……………………………………………………
+ 0,80
Softijs………………………………………………………+ 1,00

Koffie Bon Appetit
Kopje koffie of thee met een
mini likeurtje & diverse lekkernijen
(in combinatie met andere drankjes
tegen meerprijs)

5,00
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Sappen, smoothies & shakes
van vers fruit, a la minute voor u gemaakt

Sappen

(gemaakt van puur & vers geperst fruit)

1. Sappen (puur sap; 200 ml)
- Ananas
3,60
- Peer
3,35
- Sinaasappel 3,10
- Wortel
3,10
- Appel
3,10

Benieuwd naar
het
sapje van de week?
Vraag er naar
of
kijk op het
krijtbord van de bar

2. Winterswijkse Wortel (appel, wortel & gember; 300 ml)
een echt verfrissend sapje met een prikkelend tintje
4,00
3. Immuun Injectie (bosvruchten, peer & appel; 300 ml)
boordevol anti-oxidanten & vitaminen, geeft je energie
4,25
4. Extreem Exotisch (ananas, appel & sinaasappel; 300 ml)
even wegdromen bij dit exotische sapje?
4,25
De spijsvertering geniet er ook van

Smoothies

(mix van hele stukken vers fruit; 300 ml)

5. Magic Mix (banaan, kiwi & ananas)

deze magisch mix is een ware vitaminebom met enkel positieve
bijwerkingen
4,50

6. Banana Boost (appel, sinaasappel, banaan & gember)
gaan met die banaan! Deze smoothie bevat lekker veel
koolhydraten

4,00

7. Juicy Joy (kiwi, bosvruchten, sinaasappel & peer)
fruitig, fruitiger, fruitigst; deze sappige smoothie smaakt
echt heerlijk fruitig
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4,50

Shakes

(gezond fruit gecombineerd met heerlijk vanille ijs; 300 ml)

8.

Minty Monkey (banaan & munt)
de aapjes worden er wild van; heerlijk bananenzoet en
verfrissend na afloop

4,00

Fruity Forest (peer & bosvruchten)

4,00

10. Sinas Shake (appel & sinaasappel)

4,00

9.

zin in een boswandeling met deze toffe peer?

het Engelse gezegde luidt “an apple a day keeps the doctor away”
Vit
A

Vit
B6

Vit
C

Ananas

☺

Appel

☺

Banaan

☺☺

Bosvruchten

Folium
zuur

☺

Kalium

☺

Magne
sium

☺

☺

Kiwi

☺

Peer

☺☺

☺

☺

☺

☺

Sinaasappel
Wortel

Vit
E

☺☺
☺*

☺

* Wortel bevat Bètacaroteen wat in het lichaam omgezet wordt
naar vitamine A wanneer het lichaam hierom vraagt

Een sapje
meenemen?
Net als onze
gerechten
uit de menukaart,
zijn ook deze sapjes
mee te nemen

Vitamine A
goed voor ogen & huid, tegen
nachtblindheid
Vitamine B6
weerstand tegen ziekten, goede
werking zenuwstelsel
Vitamine C
weerstand tegen ziekten, voor
wondgenezing, verbetert de
opname van ijzer uit voeding
Vitamine E
antioxidant; beschermt de
cellen
(tegen ouderdom), maakt het
bloed dunner
Foliumzuur
belangrijk voor de groei &
weefselvorming, aanmaak rode
bloedcellen
Kalium
goed voor de zenuwen, hersens
& nieren, helpt de bloeddruk te
verlagen
Magnesium
nodig voor gezonde botten,
nodig om energie uit eten te
halen
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Ontbijt

Het ontbijt wordt geserveerd tot 11.30 uur

Ontbijt A
Kaiser broodje ham, Kaiser broodje kaas
& een kopje koffie of thee
5,50
Ontbijt B
Roomboter croissant met boter en jam, Kaiser broodje kaas,
glas jus d’orange & een kopje koffie of thee
7,50
Ontbijt C
Kaiser broodje ham, Kaiser broodje kaas, toast met roerei,
vers fruit, verse jus d’orange & een kopje koffie of thee
8,50

Lunch

(deze aanbieding is voor 1 persoon)

Lunch A
Soep van de dag & 2 kroketten met brood + bolletje
rundvleessalade……………………………………………………………………….……
10,00
Lunch B
Soep van de dag & uitsmijter ham en/of kaas………………………….
10,00
Lunch C
Soep van de dag & tosti naar keuze met een
bolletje rundvleessalade………………………………………
10,50
Tomaten crème soep i.p.v. soep van de dag…………………
+ 0,50
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Lekkere luxe belegde broodjes

Ovenverse broodjes: Stokbroodje wit of bruin, Waldkorn,
Italiaanse bol of Speltbol (donker)
Met een glutenvrij broodje + 1,00
onze broodjes worden gegarneerd met rauwkost

Jong belegen kaas……………… 4,00 Eiersalade (huisgemaakt)……….…….
6,50
Achterham……………………………4,50 Tonijnsalade (huisgemaakt)………6,50
Roombrie……………………………..….
6,00 Gerookte zalm……………………. 8,50
(met dillesaus)
Heel erg gezond (o.a. ham,
kaas, ei, sla, tomaat, vers fruit,
Beenham……………………………….7,50
komkommer)………………………
6,75 (met honingmosterdsaus)

Italiaanse bol
rundercarpaccio
met groene pesto, kaas,
sla & pijnboompitjes

Wrap krokante kip
met sla & cocktailsaus

8,50

8,00

2 kroketten
met brood
& een bol
rundvleessalade

Broodje
huisgemaakte
gehaktbal
met roomboter
& mosterd
7,00

7,00

Voor onze speciale tosti’s
verwijzen wij u naar pagina 10
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Tosti’s
van de hele Wereld!
Let op! Voor de tosti’s wordt Focaccia brood gebruikt
(Italiaans brood met rozemarijnkruiden)

Liever gewoon wit of bruin brood?
Geen probleem, vermeld dit even bij uw bestelling.

Italië
salami, mozzarella, tomaat
& basilicum

6,25
Duitsland

Nederland

bockworst, kaas
& curryketchup

spek, ham, kaas, ui,
champignons & paprika

6,25

6,25
Engeland
bacon & eggs and tomato

6,25
Indonesië

België

kipfilet, sambal, komkommer
& taugé

beenham, kaas, ananas
& satésaus

6,25

6,25
Mexico
roomkaas, chorizo & paprika

6,25
Griekenland

Frankrijk

gyrosvlees, paprika, ui
& knoflooksaus

brie & gekruide
champignons

6,25

6,25
Amerika
pittig gekruid gehakt, kaas
& chilisaus

6,25
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Tosti’s
Let op! Voor de tosti’s wordt Focaccia brood gebruikt
(Italiaans brood met rozemarijnkruiden)

Liever gewoon wit of bruin brood?
Geen probleem, vermeld dit even bij uw bestelling.

En nog meer lekkere tosti’s…
Tosti tok tok

6,25

Tosti zoem

6,25

kipfilet, kaas, ananas, kokos & chilisaus

TIP:
TOSTI TOPPER
Een étagère met 2
Focaccia tosti’s:

brie, honing & gesnipperde walnoot

Tosti zalm

6,25

Tosti tonijn

6,25

Tosti zoet

6,25

Chocotosti

5,75

zalm & roomkaas
kaas, tonijn & ui
suikerbrood met appel, rozijnen
& kaneel
witbrood met banaan, chocopasta
& kokos

✓
✓

1 tosti ham/kaas
1 tosti naar keuze
&…

✓
✓
✓
✓

Tortilla chips
Salsa saus
Rundvleessalade
Vers fruit
13,50

Uiteraard hebben we ook de
klassieke tosti’s in ons assortiment:
Tosti speciaal

5,00

Tosti Hawaï

4,50

Tosti ham en/of kaas
Tosti kaas salami
Tosti kaas tomaat

4,00
4,00
4,00

(ham, kaas, augurk, uitjes & currysaus)
(ham, kaas & ananas)
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Ei-gerechten

(keuze: wit of bruin brood)

Uitsmijter Bon Appetit

(3 eieren, 2 snee brood)

(met ham, kaas, spek, champignons, ui & paprika)……………………
8,50

Uitsmijter Speciaal

(3 eieren, 2 snee brood)

(met rauwe ham, geraspte kaas & een bol rundvleessalade)……………
8,25

Uitsmijter super ham en/of kaas (3 eieren, 3 snee brood)…… 7,50
Uitsmijter ham en/of kaas (2 eieren, 2 snee brood)……………… 6,25
Boerenomelet
(ham, spek, ui, paprika & champignons, met toast)……………………..
9,00

Omelet ham (met toast)……………………………………………………… 7,50
Omelet champignons (met toast)……………………………………………….
7,50
Omelet kaas (met toast)………………………………………………………. 7,00

Pannenkoeken

(heerlijk huisgebakken, 30 cm rond)

Pannenkoek naturel……………………………………
7,25
Glutenvrije pannenkoek naturel………… 8,00
Kies hier uw ingrediënten voor een goed gevulde pannenkoek:
Appel
Ananas
Uien
Banaan
Kaas
Salami

+
+
+
+
+
+

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Ham
Champignons
Spek
Rozijnen
Boerenjongens

+
+
+
+
+

2,25
2,25
2,25
2,25
3,00

Pizza pannenkoek…………………………………………………………………11,50
(salami, ham, kaas, champignons, tomaat, paprika, ui)
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Maaltijdsalades

Onze salades worden geserveerd met brood en boter

Russisch ei (salade met o.a. makreel, tonijn & zalm)……………………11,75
Rundvleessalade (mooi gegarneerd met o.a. ei, ham &
vers fruit)……………………………………………………………………………. 9,25
Caesar Salads

(goed gevulde rauwkostsalade met o.a. ei, komkommer, tomaat & kaas)
Geserveerd met dressing, brood & (kruiden)boter.

Keuze uit:
Gerookte zalm & kappertjes………………… 12,50
Carpaccio & pijnboompitjes………………… 12,50
Kipfilet & bacon……………………………………… 11,50
Gekruide champignons……………………………11,00
Tonijn (met rode ui) ………………………………………
10,00

Vegetarische gerechten
Gevulde wrap met diverse groenten (o.a. spinazie),
ei & kaas met verse friet & frisse rauwkostsalade……………………………….
13,50
Caesar salad met gekruide champignons………………………………….
11,00
(goed gevulde rauwkostsalade met o.a. ei, komkommer, tomaat
& kaas) Geserveerd met dressing, brood & (kruiden)boter.

Tosti mozzarella, tomaat, basilicum…………………………………………………
6,00
Tosti kaas en diverse groenten…………………………………………………….
6,25
Kijk eens bij onze tosti’s op pagina 10 voor nog meer heerlijke vegetarische
tosti’s. Ook vegetarisch bijvoorbeeld: onze pannenkoeken, omelet kaas, etc.
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3 gangen keuzemenu
Soep van de dag
Tomaten crème soep
Vers gebakken brood met kruidenboter

~~~

Wiener Schnitzel
Kipsaté in pindasaus met vers fruit
Kibbeling met cocktailsaus
(geserveerd met verse friet & frisse rauwkost)

~~~

IJscappuccino
Warme wafel met fruit & slagroom
Softijs met aardbeiensaus & slagroom

21,00

Extra garnituren bij hoofdgerechten
Gebakken champignons……………………………………………………………..
2,50
Gebakken uien…………………………………………………………………………1,75
Appelmoes……………………………………………………………………………… 2,00
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Soepen

(geserveerd met brood)

Tomaten crème soep……………………………………………
5,25
Soep van de dag…………………………………………………
4,75

Voorgerechten
Rundercarpaccio

(met gemengde sla, kaas, pijnboompitjes &

honing-mosterddressing)………………………………………………………………

Salsa plank

salsasaus & chorizoworst)……………………………………………………………

Broodplank

8,25

(Provencaals brood met kruidenboter, tortillachips met

6,75

(Provencaals brood met kruidenboter, tomaattapenade,

pesto & heerlijke flinterdun gesneden rauwe ham)………………………………………
6,75

Vers gebakken Provencaals brood met kruidenboter……………………
4,25

Hoofdgerechten

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met
verse friet en frisse rauwkostsalade

Boeren biefstukpuntjes van de haas
(met spek, ui, champignons & paprika)…………………………………………………
18,50
Saté van de varkenshaas (met pindasaus)…………………………………..
15,00
Boeren schnitzel (met spek, ui, champignons & paprika)…………………………
16,50
Zigeuner of Jägerschnitzel…………………………………………………………….
15,00
Schnitzel met champignonroomsaus…………………………………… 15,00
Wiener schnitzel……………………………………………………………………………….
12,50
Boeren kipfilet (met spek, ui, champignons & paprika)…………………….…
15,00
Kipfilet Hawaï (met vers fruit & gebakken ananas)…………………………
14,00
Kibbeling met cocktailsaus…………………………………………………………14,00
Beenham met champignonroomsaus…………………………………… 13,00
Verse gebakken aardappelen met spek & ui i.p.v. friet…………………
1,50
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Kindermenu’s
(voor de kleintjes, tot 8 jaar)
Frikandel, kroket of kipnuggets met friet en
appelmoes (met een verrassing!)………………………………
6,00
Kinderpannenkoek (met een verrassing!)…………………………..
6,00
Kinder sundae m&m

(slagroomsoftjs met mini m&m's)……………..
2,60

Extra kinderverrassing………………………………………………………
0,50

Glutenvrij

VERMELD DUIDELIJK DAT U EEN GLUTENVRIJ GERECHT WILT

Vers fruit met slagroom…………………………………………………………………. 5,25
Glutenvrije pannenkoek ……………………………………………………………….. 8,00
Menu’s

geserveerd met rijst & rauwkostsalade

Biefstukpuntjes van de haas met boerengarnituur…………………………….
20,50
Kipfilet Hawaï…………………………………………………………………………………………
16,00
Voor glutenarme gerechten (in overleg), zie

……………………… + 1,00

Hamburgers

(100% mager rundvlees op een broodje)

Maxima…………………………………………………………………………………………….
10,00
(2 hamburgers speciaal op een Italiaanse bol met gebakken champignons
& uien, mayonaise en curry; voor de stevige trek)

Bon Appetit…………………………………………………………………………………… 7,00
(met mayonaise, curry, spek, ui, champignons & paprika)

Speciaal kaas………………………………………………………………………………. 6,00
Speciaal………………………………………………………………………………………….5,50
Hawaï (ananas en pindasaus)…………………………………………………………… 6,00
Pindasaus…………………………………………………………………………………………..
5,50

16

Snack menu
Kipsaté met friet & rauwkostsalade………………………………………………
10,50
Broodje hamburger speciaal met friet & rauwkostsalade……………
10,50
Loempia met friet & rauwkostsalade……………………………………………9,50
Curryworst met friet & rauwkostsalade……………………………………………
8,75
Braadworst met friet & rauwkostsalade………………………………………………
8,25
Kipkorn met friet & rauwkostsalade………………………………………………
7,75
Bamischijf met friet & rauwkostsalade……………………………………………
7,75
Kaassoufflé met friet & rauwkostsalade…………………………………………
7,75
Kroket met friet & rauwkostsalade…………………………………………………
7,75
Frikandel speciaal met friet & rauwkostsalade………………………………
Frikandel met friet & rauwkostsalade……………………………………………
7,75
Friet & rauwkostsalade……………………………………………………………………
5,75
Friet……………………………………………………………………………………………… 3,50
Broodje i.p.v. friet is € 1,00 goedkoper

Frikandel speciaal
aanbieding
met verse friet & salade

8,00

Hapjes mix (10 stuks) …………………………………………………………………………
6,00
Portie bitterballen (6 stuks)…………………………………………………………….…4,00
Oorlog (mayonaise, pindasaus & uitjes)…………………………………………… 1,25
Pindasaus of speciaal (mayonaise, curry & uitjes)………………………………1,00
Mayonaise, ketchup of curry……………………………………………………………………
0,50
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Softijs coupes
gemaakt van ons heerlijke slagroom softijs

Coupe Bosvruchten
met bosvruchten,
pecannoten & slagroom

Coupe Amarenen

met Amarena kersen,
kersensaus & slagroom

2,50

Coupe vers fruit

met vers fruit van het
seizoen, aardbeiensaus
& slagroom

5,25
per stuk

2,50
Coupe
Granen & Noten
met ontbijtgranen,
noten, honing
& slagroom

Kinder sundae
m&m
softijs
met mini
m&m's

2,50

2,60

------------------------------------------------------------

Coupe Italiano

heerlijke coupes van Italiaans roomijs

Dat wordt
smullen!

Coupe Roma

Frozen Yoghurt roomijs met granen, noten & slagroom

Coupe Bologna

Yoghurt bosvruchten roomijs met bosvruchten & slagroom

Coupe Milano

Yoghurt mango-passie roomijs met vers fruit & slagroom

5,50
per stuk

Coupe Torino

Cappuccino roomijs met amarettini's, koffieboontjes & slagroom

Coupe Palermo

Chocolade roomijs met chocoladegarnering & slagroom

Coupe Napoli

Aardbeien roomijs met vers fruit, aardbeiensaus & slagroom
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Buon
Appetito!

Overige desserts
Vers fruit met slagroom………………………………………………………… 5,25
Koffie Bon Appetit

(een dienblaadje met kopje koffie/thee,

mini likeurtje met slagroom & diverse lekkernijen)………………………………5,00

IJscappuccino

(huisgemaakt; met romig ijs, koffie & slagroom)……………
4,40
…

Warme wafel met warme kersen……………………………………………3,10
Slagroom………………………………………………+ 0,80
Softijs……………………………………………………+ 1,00

Heerlijke zelfgebakken appeltaart

(van oma Brigitte)………………………
3,10

Slagroom………………………………………………+ 0,80
Softijs……………………………………………………+ 1,00

Suggesties of aanmerkingen?
Laat het ons weten!
Wij staan altijd open voor
verbetering

Tevreden?
Vertel het anderen!
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