
Heeft u een allergie laat het ons weten! 
We kunnen kruisbesmetting nooit 100% uitsluiten

Menu



LUNCH belegde broodjes

Club sandwich

Gezond
met ham/kaas of kaas 

6.5

Brie met honinG en walnoot 
met walnoten, rucola en honing

8.95

CarpaCCio  met truffel 
met truffelmayonaise, rucola, 
pijnboompitten en kaas

8.75

Kip yaKitori
met ui, yakitori saus en sesamzaad

9.95

filet 
filet met rode ui

7.95

filet martino
filet met augurk, ei, rode ui en martino saus

8.5

filet CarpaCCio
filet met truffelmayonaise, rucola, 
pijnboompitten en kaas

8.75

huys tonijnsalade
met kappertjes en rode ui

8.75

worstenBrood 2,75

Huys specials
BiefstuK
met paprika, ui en een oosterse saus

11.5

Kip
met paprika, ui en een pittige saus

9.95

twee BourGondisChe 
rundvleesKroKetten
met mosterd of mayonaise

8.95

veGetarisChe Kip stuKjes
met paprika, ui en een pittige saus

11.5

Brie met honinG en walnoot 
met walnoten, rucola en honing

8.95

filet martino
filet met augurk, ei, rode ui en martino saus

8.5

filet CarpaCCio
filet met truffelmayonaise, rucola, 
pijnboompitten en kaas

8.75

CarpaCCio  met truffel 
met truffelmayonaise, rucola, 
pijnboompitten en kaas

9.95
ChiCKen on top
met gegrilde kip, sla, tomaat, 
komkommer, gekookt ei, spek en een huys 
gemaakte saus

10.5

salmon swindler
met gerookte zalm, sla, tomaat, 
komkommer, gekookt ei, kappertjes, rode 
ui en een huys gemaakte saus

12.5

ClassiC oude Kaas
met oude kaas, sla, tomaat, komkommer , 
gekookt ei, balsamico stroop en een huys 
gemaakte saus

9.95

op luxe chiachiatta in wit of bruin

Tot 16:30

Onze huys specials zijn gemaakt op handgesneden brood 
bruin of wit 

gemaakt op geroosterd rustique 
brood wit of bruin



Tosti’s Uitsmijter

12 uurtje

ham/Kaas 6.5

ham/Kaas/ananas 6.5

ham/ Kaas/tomaat 6.5

mozzarella/pesto /tomaat 6.5

mozzarella/tomaat/pesto/
Kipfilet

7.5

perron3 tosti
ham/kaas/ui/spek/en gebakken ei

7.95

ham en/of Kaas 8.5

speK/Kaas 8.5

CarpaCCio 10.5

Boerenomelet 
met ui, paprika champignons en spek

10.5

12 uurtje 
met uitsmijtertje, boterham kroket en 
huzarensalade

9.95

voorgerecht Carpaccio
CarpaCCio 
met truffelmayonaise, rucola, 
pijnboompitten en kaas

10.5

Xl CarpaCCio
met truffelmayonaise, rucola, 
pijnboompitten en kaas

19.95

Huys soepen
tomatensoep 5.5

Groentesoep 5.5

uiensoep 5.5

Brood met diverse smeersels 4,75

Onze tosti’s zijn gemaakt van handgesneden brood 
wit of bruin

Drie gebakken eieren op plakken handgesneden brood 
bruin of wit

op wit of bruin handgesneden brood

Vers gesneden carpaccio

De hiervoor beschreven gerechten zijn tot 16:30 te bestellen. Alle gerechten die nog 
volgen kunnen de gehele dag worden besteld

Warme en koude 
gerechten



Vlees & vis

Voor erbij

halve haan 10.95

spare riBs normaal 12.5

spare riBs Groot 16.5

Kipsate menu
met atjar, kroepoek en huys satesaus

11.5

varKenshaassate menu
met atjar, kroepoek en huys satesaus

11.5

BiefstuK menu 175 gr 16.95

zalmfilet menu 150 gr 16.95

BiefstuK 250 gr 
met jus en brood of friet

19.5

sChnitsel menu 10.95

warme saus
pepersaus 2.5

ChampiGnonsaus 2.5

satesaus 1.35

Klein slaatje 3.5

Groot slaatje 5.25

rauwKost salade 3.5

Vlees
ossenhaas
met paprika, ui en een oosterse saus

13.95

oosterse Kip
met paprika, ui en een pittige saus

12.5

varKenshaas met 
ChampiGnonsaus

12.95

GehaKtBallen met satesaus 11.5

huys stoofvlees 11.5

huys IndisCh stoofvlees 11.5

huys Goulash 11.5

Vis
GamBa’s
met paprika, ui en een gele bombay saus

14.5

GeBaKKen mosselen
met ui, room en vleugje van de chef

12.5

Vegetarisch
CamemBert met honinG en 
walnoot
met rucola

11.5

veGetarisChe Kip
met paprika, ui en een pittige saus

13.95

Al onze vlees en vis gerechten worden 
geserveerd met verse friet en salade 

Al onze pannetjes worden 
geserveerd met verse friet en salade 

PANnetjes



Maaltijdsalades
BiefstuKpuntjes
met een oosterse saus

14.5

Gemarineerde Kip
met een pittige saus

12.5

GerooKte zalm
met mosterd-dille dressing en rucola

15.95

GamBa’s
met knoflookdressing

15.95

GeitenKaas
met walnoten, rucola en honing

12.95

CarpaCCio
met truffelmayonaise, rucola, 
pijnboompitten en kaas

13.5

verse tonijn
met gegrilde tonijn en kappertjes

17.5

Brood voor erBij 2

Een frisse maaltijdsalade met als basis: slamix, tomaat, 
komkommer, ui, huys olijven, gekookt ei, haricot-verts en 

huys dressing



Verse friet
friet 2.5

friet Groot 3.3

friet met 3.1

friet met Groot 3.9

friet Curry 3.1

friet Curry Groot 3.9

friet mayonaise 3.2

friet mayonaise Groot 4

friet BelGisChe mayo 3.2

friet BelGisChe mayo Groot 4

friet KetChup 3.1

friet KetChup Groot 3.9

friet speCiaal 3.55

friet speCiaal Groot 4.35

friet joppiesaus 3.55

friet joppiesaus Groot 4.35

friet satesaus 3.85

friet satesaus Groot 4.5

friet  piCCalilly 3.55

friet  piCCalilly Groot 4.3

friet stoofvlees 4.55

friet stoofvlees Groot 5.3

friet IndisCh stoofvlees 4.55

friet IndisCh st. Groot 5.3

friet Goulash 4.55

friet Goulash Groot 5.3

friet oorloG 4.3

friet oorloG Groot 5.05

friet tartaarsaus 3.55

friet tartaarsaus Groot 4.3

friet truffel mayonaise 3.55

friet truffel mayonaise 
Groot 

4.3

friet samuraisaus 3.5

friet samuraisaus Groot 4.3

friet ChampiGnonsaus 4.3

friet ChampiGnonsaus 
Groot

4.95

railrunnerfrietje/Kinder-
frietje

1.85

Kinder
Kinder menu
Railrunner friet, caprisun, kinder softijs en 
een verrassing
keuze uit: kroket, kipnuggets, frikandel of 
knakworst

6.5



snacks
BourGondisChe vleesKroKet 2.4

Kipsate KroKet 2.3

Kalfsvlees KroKet 2.3

Goulash KroKet 2.3

GroenteKroKet 2.5

GarnalenKroKet 4.1

BourGondisChe BitterBal 
6 stuk

6.5

friKandel 1.95

friKandel speCiaal 2.8

friKandel XXl 3.5

friKandel XXl speCiaal 4.35

viandel 2.5

souflesse 2.4

ham/Kaas souflesse 2.6

tomaat/mozzarella 
souflesse 

2.6

BamisChijf oriental 2.3

BamisChijf pittiG 2.3

nasisChijf 2.3

KipCorn 2.5

sito stiCK 2.6

KipnuGGets 5 stuks 2.75

KipfinGers 5 stuks 2.75

KroKante KipstuKKen 5 stuks 4.95

meXiCano 2.5

piKanto 2.5

GehaKtBal speCiaal berenklauw 2.7

GehaKtstaaf 2.5

GehaKtBal uit de jus 2.5

GehaKtBal 2.5

Crisly 2.6

lihanBoutje 2.25

smulrol 2.75

saterol 2.75

shoarmarol 2.75

KnaKworst 1.75

limBurGse Braadworst 2.85

BelGisChe sate 3.5

ardeense date 3.5

Kipsate los 5.5

varKenshaassate los 5.5

sjasliCK 3.75

loempia 3.5

halve  haan los 6.95

perron 3 stiCK variantje 2.95

vlampijp 2.75

Cervela 2.95

broodje erbij?
zaCht Broodje Bij de snaCK 1.25

pistolet Bij de snaCK 1.75



Broodje hamburger
perron3 BurGer
100% rundvlees burger met spek, 
gebakken ei en hamburger saus

6.95

Cheese BurGer
100%  rundvlees burger met kaas en 
hamburger saus

6.25

hamBurGer
100% rundvlees burger met hamburger 
saus 

5,.75

KipBurGer
met hamburger saus

5.95

perron3 KipBurGer
kipburger met spek, gebakken ei en 
hamburger saus

6.95

hawaii hamBurGer
100%  rundvlees burger met kaas, ananas 
en hamburger saus 

6.5

sateBurGer
100% rundvlees burger met satesaus

6.5

truffelBurGer
100%  rundvlees burger met kaas, spek en 
truffelmayonaise 

6.75

veGetarisChe hamBurGer
een huysgemaakte vegetarische burger 
met hamburger saus 

6.5

rustieke bun met sla, tomaat, komkommer, gebakken ui

+ friet 2,50



Vegetarische snacks Glutenvrije snacks
GroenteKroKet 2.5

KaasKroKet 2.5

KaasBitterBal 5 stuks 5.95

souflesse 2.4

veGa BitterBal 5 stuks 4.95

veGa KroKet 2.5

veGa Korn 2.5

veGa friKandel 2.5

veGa vlammetjes 6 stuks 5.25

Bami pittiG 2.3

KipnuGGets Glutenvrij 2.95

KroKet Glutenvrij 2.95

friKandel Glutenvrij 2.95

halal
halal friKandel 2.6



Fris
CoCa Cola 2.95

CoCa Cola zero 2.95

fanta oranGe 2.95

fanta Cassis 2.95

sprite 2.95

Chaudfontaine Blauw 2.95

Chaudfontaine rood 2.95

lipton ICe tea Green  2.95

lipton ICe tea sparKlinG 2.95

Bitter lemon 2.95

rivella 2.95

toniC 2.95

GinGer ale 2.95

red Bull BliK 3.25

appelsap 2.95

fristi 2.95

ChoComel 2.95

melK 2.25

verse jus d'oranGe 3.95

Caprisun 1.95

smoothies
tropiCal
aardbei & banaan

4.25

sunshine
ananas & mango

4.25

sunset
framboos & aarbei

4.25

palmBeaCh 
mango & banaan

4.25

BosBessen 4.25

Groente smoothies
Green
spinazie, broccoli, pastinaak en appel

4.25

red 
paprika, tomaat, pastinaak, rode biet en 
wortel

4.25

oranGe
wortel, paprika, knolselderij en gember

4.25

iced coffee
Cool CappuCCino 4.25

Cool CappuCCino Caramel
met slagroom en een caramel swirl

4.95

Cool CappuCCino 
ChoColade
met slagroom en een chocolade swirl

4.95



Gebak
appeltaart 2.95

proGresGeBaK 2.95

Warme drank
Koffie 2.6

CappuCCino 2.95

latte maCChiato 3.5

espresso 2.75

Koffie verKeerd 3.25

warme ChoColademelK 3.25

warme ChoColademelK 
met slagroom

4

slaGroom 0.75

Chai latte 3.75

thee 2.5

verse GemBer thee 3.5

verse munt thee 3.5

Sweet & delicious
voor in de koffie

hazelnoot, Caramel of 
vanille siroop

0.75

Specials
warme ChoComel met Baileys
met baileys en slagroom

6.5

dutCh Koffie
met jenever en slagroom

6.5

italian Koffie
met amaretto en slagroom

6.5

spanish Koffie
met likeur 43 en slagroom

6.5

Irish Koffie
met whiskey en slagroom

6.5

latte Baileys
met baileys en slagroom

6.5



Bieren Wijnen

gedestileerd

Brand Bier tap 3.25

Brand Bier Groot 5.25

Brand Bier BliK 3.25

affliGem triple 4.25

affliGem Blond 4.25

affliGem duBBel 4.25

affliGem BelGisCh wit 4.25

heineKen 0% 3.25

radler 3.25

radler 0% 3.25

paulaner 0.5 liter 5.95

BruGse zot (tap) 4.25

desperados 4.75

liefmans 3.95

mort suBite 3.95

apple Bandit 3.95

huiswijn rood 4.25

huiswijn wit drooG 4.25

huiswijn zoete witte 4.25

huiswijn rose 4.25

port 4.25

maliBu 3.75

BaCardi 3.75

Baileys 3.75

liCor 43 3.75

whisKey 3.75

tia maria 3.75

amaretto 3.75

Borrelhapjes
portie 8 BourGon. BitterBal-
len

7,95

portie mini snaCKs (8 stuKs) 6,95

portie KaastenGels (10 stuKs) 7,5

Brood met diverse smeersels 4,75

KaasBitterBallen 5,95

veGa BitterBallen 4,95

veGa vlammetjes 5 stuks 5.25



Ijs & milkshakes
Kinderijs 1.4

ijs Groot 2.25

ouBliehoorn medium 1.85

toppinG 0.5

slaGroom 0.75

sundae
keuze uit: chocolade, aardbei, caramel

2.5

sundae eXtra
keuze uit: stroopwafel, oreo, stracciatella 
of caramello

3

sorBet 
keuze uit: aardbei, kersen , tropical of rum 
rozijnen

3.95

Milkshake
aardBei 2.5

ChoCola 2.5

Banaan 2.5

vanille 2.5

Grote milKshaKe +1

Intermezzo schepijs
van april t/m oktober

per Bol 1.75

Voor meer informatie vraag onze mede-
werkers 


