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Heeft u vragen over onze producten aangaande allergieën? Onze medewerkers zijn u hierbij graag van dienst.
Wij werken met een open keuken, waardoor de kans op kruisbesmetting van allergenen zich voor kan doen.

Patat

Menu

Burgers

Normaal
Groot
Patat..........................................€ 2.25.........€ 3.25
Patat mayonaise..........................€ 2.75.........€ 3.75
Patat pindasaus..........................€ 3.00.........€ 4.00
Patat Joppiesaus.........................€ 3.00.........€ 4.00
Patat speciaal.............................€ 3.50.........€ 4.50
Patat oorlog...............................€ 3.75.........€ 4.75

Kroket...........................................................€ 8.95

Hamburger naturel ........................................€ 3.00

zonder saus

2 frikandellen, patat, salade en saus

hamburger, ui/champignons, saus en kaas

Frikandel ......................................................€ 8.95
Hamburger speciaal .......................................€ 8.95
broodje hamburger met saus, ui/champignons, patat, salade

Loempia........................................................€ 8.95
Goed gevulde loempia, patat, saus, ei en ham

Chicken.........................................................€ 9.95
2 kipburgers, patat, saus en salade

Patat specials
Normaal

2 luxe kroketten, patat, salade en saus

Shoarma........................................................€ 9.95

Groot

Broodje shoarma, patat, salade en saus

Hamburger Violier..........................................€ 9.95

patat met mayonaise, kruiden, ui/champignons en spekjes

Broodje hamburger met ui/champignons, bacon, ei,
patat, salade en saus

Patat verschrikkelijk....................€ 5.50.........€ 6.25

4 stokjes kipsaté met saus, patat, salade en saus

Boeren patat..............................€ 4.75.........€ 5.50
patat met mayonaise, curry, pindasaus, kruiden,
ui/champignons en spekjes

Aardappelschijfjes......................€ 3.25

Snacks
Kroket .................€ 2.00
Frikandel 	������������€ 2.00
Kaassoufflé 	���������€ 2.00
Goulash kroket......€ 2.25
Kalfskroket 	���������€ 2.25
Bamischijf	������������€ 2.25
Nasischijf	�������������€ 2.25
Luxe kroket 	���������€ 2.25
Kipcorn 	��������������€ 2.25
Pikanto 	���������������€ 2.25
Hamburger 	���������€ 2.50
Mexicano 	����������€ 2.25
Shoarmarol	���������� € 2.75
Knakworst 	�����������€ 2.25

Frikandel speciaal.. € 2.50
Slaatje .................€ 3.00
Braadworst	����������€ 3.00
Gehaktbal 	�����������€ 3.00
Sitostick	���������������€ 3.00
Trio met saus	�������� € 3.25
Berehap met saus.. € 3.25
Bitterballen	����������€ 3.00
Nuggets	��������������€ 3.00
Loempia 	������������� € 3.75
Shaslick 	��������������€ 4.00
Smulrol	���������������� € 2.75
XL Frikandel	���������€ 3.00

Hamburger speciaal....................................... € 4.00
hamburger, ui/champignons en saus

Hamburger Violier..........................................€ 5.00
hamburger, ui/champignons, saus, bacon en ei

Chickenburger.............................................. € 4.00
kipburger, sla, tomaat, komkomer en Joppiesaus

Hamburger de Boss........................................€ 5.95
homemade burger, 100% rundvlees op een vers broodje met
burgersaus, tomaat, sla, komkommer, augurk en ui

Warme broodjes

Saté..............................................................€ 9.95
½ kip.......................................................... € 10.95
½ kip uit de oven, patat, salade en saus

Schnitzel...................................................... € 10.95
200 gram schnitzel met patat, salade en saus

Karbonade................................................... € 10.95

Kroket..................€ 2.50
Frikandel..............€ 2.50
Braadworst........... € 3.50
Gehaktbal............. € 3.50

2 karbonades, patat, salade en saus

100% puur rundvleesburger met bacon, patat, salade en saus

Bami of nasi menu........................................ € 11.95
Portie bami of nasi, 4 stokjes kipsaté met saus, ham en ei

Shaslick ...................................................... € 11.95
2 shaslicks, patat, salade en saus

Ham.....................€ 3.00
Kaas.....................€ 3.00
Ei.........................€ 3.00

Boeren Schnitzel.......................................... € 12.95
Boeren karbonade........................................ € 12.95
Spareribs..................................................... € 14.95

600 gram spareribs, patat, salade en saus

Voor de kinderen
Een super leuk verrassingspakket

cafetaria de Violier

Gezond................ € 3.75
Filet Americain...... € 3.75
Rundvleessalade.... € 3.75

Lunch

200 gram schnitzel met ui, champignons, patat, salade en saus
2 karbonades met ui en champignons, patat, salade en saus

Beenham met saus .....€ 4.50
Diverse uitsmijters...........
................. vanaf € 4.95
Shoarma met saus.......€ 6.00

Belegde broodjes

Boss menu.....................................................€ 9.95

voor de kids! .................................................€ 5.95

cafetariadeviolier.nl

Cheeseburger............................................... € 4.50

Slamix

Gemengde salade met rauwkost en honing mosterd dressing

Uitsmijters............................................ vanaf € 4.95

Glutenvrije snacks
Wij hebben diverse glutenvrije snacks in ons assortiment.
Vraag onze medewerker welke momenteel voorradig
zijn. Onze patat wordt uiteraard glutenvrij gebakken en
we hebben mayonaise en ketchup glutenvrij.

e
d
f
e
i
l
De
n
a
m
n
van ee oor de
gaat d ag
ma

welkom bij
cafetaria de

n
ee
r
e
v
Lie
t
e
k
o
r
k
e
j
d
oo
br
t
e
k
e
o
b
dan een

Heeft u vragen over onze producten aangaande allergieën? Onze medewerkers zijn u hierbij graag van dienst.
Wij werken met een open keuken, waardoor de kans op kruisbesmetting van allergenen zich voor kan doen.
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Heeft u vragen over onze producten aangaande allergieën? Onze medewerkers zijn u hierbij graag van dienst.
Wij werken met een open keuken, waardoor de kans op kruisbesmetting van allergenen zich voor kan doen.

