menukaart 't Smallert
Een personeelstekort; wie heeft er geen last van tegenwoordig?
Daarom helaas geen bediening. Bestellen kan aan de bar of via
de QR-code op tafel. Dankjewel!

Let op: Frisfabrikanten gaan langzaamaan over op suikervrij.
Daardoor kan je frisje anders smaken dan je gewend bent. Wij
kunnen hier niets aan doen. We ruilen je geopende blikje niet
om en geven hiervoor ook geen geld terug.

Warme dranken

Voor bij de koffie

koffie/thee/espresso

€ 2,25

stroopwafel

€ 1,30

cappuccino/koffie verkeerd

€ 3,00

cake

€ 1,50

warme chocomelk (slagroom + 0,65)

€ 2,85

American cookie

€ 2,25

Irish/Spanish/Italian coffee

€ 5,00

gebak vanaf

€ 2,75

Fris

cola/cola light/sinas/7up/cassis

€ 2,50

ice tea/bitter lemon/tonic
ice tea green/rivella/sourcy

Voor bij de borrel
visplank uit eigen kwekerij

€ 8,75

€ 2,50

kaasloempia's 8 stuks

€ 7,75

€ 2,50

bittergarnituur 12 stuks

€ 7,75

fristi/chocomelk/appelsap

€ 2,50

bitterballen 12 stuks

€ 7,75

kan ranja

€ 5,00

Red Bull

€ 3,40

Bieren

Veluwse Schavuyt pils in fles

€ 2,95

Veluwse Schavuyt amber in fles

Softijs

softijs klein

€ 1,50

€ 3,90

softijs groot

€ 2,75

Veluwse Schavuyt IPA in fles

€ 3,90

ijskoffie van softijs/koude espresso € 4,00

Veluwse Schavuyt witbier in fles

€ 3,90

funniezzbeker met verrassing

€ 3,00

Amstel radler 2.0% in blik

€ 2,50

raketje

€ 1,10

Amstel radler 0.0% in blik

€ 2,50

Heineken 0.0% in blik

€ 2,50

Alcoholisch

wijn: zoet/droog/rosé/rood

caramelsaus/stroopwafelstukjes

€ 4,00

port/sherry/Martini

€ 3,25

rumrozijnen/advocaat

€ 4,00

Jägermeister/Beerenburg/Schrobbelèr

€ 2,75

kersen in saus

€ 4,00

diverse likeuren vanaf
buitenlands gedestileerd vanaf

€3,25

Softijs wafelcoupes

€ 3,50
€ 3,50
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Boerenbrood

Patat

met gerookte vis uit eigen kwekerij
met huisgemaakte vissalade
met huisgerookte paling

€ 8,95

zonder saus

€ 8,75

met mayonaise of curry of ketchup € 3,30

€ 13,50

€ 2,60

met truffelmayonaise

€ 4,20

met 2 kroketten

€ 7,50

met satésaus

€ 3,70

boerenbrood gezond

€ 7,50

met mayonaise en curry

€ 3,45

met mayonaise en ketchup

€ 3,45

met mayonaise en satésaus

€ 3,75

met speciaalsaus

€ 3,70

met oorlogsaus

€ 3,90

Zachte witte puntjes
broodje kroket

€ 3,15

broodje frikandel

€ 3,15

broodje kipkorn

€ 3,40

broodje kaassoufflé

€ 3,40

broodje gehaktbal uit de jus

€ 3,75

broodje rookworst

€ 3,50

broodje ham

€ 2,40

broodje kaas

€ 2,40

broodje ei

€ 2,40

Wist je dat we ook leuke arrangementen
hebben voor groepen en kinderfeestjes?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
visfeestje of speelfeestje voor een
kinderverjaardag, vijververhuur en
smokerarrangementen voor groepsuitjes.
Meer informatie in het folderrekje en
online natuurlijk: www.smallert.nl

Snacks
kroket
frikandel
kipkorn
kaassoufflé
gehaktbal uit de jus
rookworst

€ 2,15
€ 2,15
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,75
€ 2,50

Sauzen
mayonaise/curry/ketchup

€ 0,70

truffelmayonaise

€ 1,60

speciaalsaus/satésaus

€ 1,10

oorlogsaus

€ 1,30

