
€ 13,50

Weekhap

THUISMENU 'S

Een avondje geen zin om te koken? We bereiden graag de lekkerste, warme
maaltijden voor u. Deze kunnen afgehaald of bezorgd worden. Aan u de keuze!
Alle maaltijden zijn inclusief rauwkost, mayonaise en een wekelijks wisselend,

huisgemaakt, toetje.

We koken op vrijdag, zaterdag en zondag, tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
Bestellen kan dagelijks,  per mail of telefonisch.
Voor 17.00 uur bestellen is dezelfde avond genieten van een heerlijke maaltijd.
Bij afhalen kunt u pinnen, bij  bezorgen sturen we u een betaalverzoek.
Bezorgen binnen een straal van 5 kilometer is gratis,  moeten we verder rijden dan 
rekenen we een kleine extra vergoeding.

Geniet van heerlijke gerechten uit de keuken van Enzovoort.

€ 15,00

- THUIS  ETEN  -

SCHNITZEL                     met champignonsaus,
warme groenten, fr i tes 

SATÉ VAN KIPPENDIJ                                       satésaus,
kroepoek, at jar, gefr i tuurde uit jes, fr i tes

ZALMFILET                      met di l le-roomsaus,
tagl iatel le, mediterrane groenten,
rauwkost

€ 15,00

WRAP PULLED PORK € 14,00

€ 16,00

SPARERIBS                     met huisgemaakte
knoflooksaus, warme groenten,
fr i tes

€ 16,00

                                       gegri lde
groenten, fr i tes, huisbereide pul led
pork, koolsalade, BBQ saus

WEEKHAP                    houdt Facebook en
Instagram in de gaten voor onze
wekeli jks wisselende maalt i jd. 
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                                   courgette,
aubergine, nachochips, 
hummusmayonaise, fr i tes

AVOCADOBURGER € 14,00

KIDS 

eten voor de

helft

 Bestellen?
0315-840997

Volg ons op
FB & Insta
om geen

weekhap te
missen!

Gastvrij genieten bij j
e thuis!



€ 19,50
p.p.

 Huisgemaakt, dat proef je!

 - HIGH  TEA  -

ZOET & HARTIG
Cheesecake, brownie, scones, clotted cream, aardbeien,
bonbons, r i jkel i jk belegde sandwiches, wraps, salades 
en meer!

THUIS  GENIETEN

€ 35,00
per twee

Proost, op het genieten!

- HIGH  WINE  -

HAPJE & DRANKJE
Lekker thuis op de bank met een f les wijn (keuze uit  wit,  rood of
rosé) en een borreldoos gevuld met de lekkerste koude en (op
te) warme(n) hapjes. 

We mogen even iets minder, maar dat betekent niet dat we niet meer mogen genieten, toch?!
Daarom hebben we drie suggesties die voor vrijdag, zaterdag en zondag te bestellen zijn.

€40,00
per twee

Cheers mate!

- HIGH  BEER  -

GERSTENNAT & SNACKS
Genieten van drie mooie speciaal biert jes (p.p.) uit  de koelkast
van Enzovoort en lekker snacken van huisgemaakte hart ige
koude en op te warmen hapjes.

Bestellingen graag 24 uur vooraf doorgeven. 
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Gastvrij genieten bij j
e thuis!


