Friet:

Sauzen:

Spirello:

Klein €1,75

Mayonaise/ketchup/curry €0,50

Klein: €1,75 (20 cm)

Middel €2,25

Satésaus €0,70

Groot: €2,50 (30 cm)

Groot €2,75

Joppie saus €0,70

keuze uit de volgende kruiden:

Speciaal (mayo/curry/ui) €1,00

zoutmix, paprika, bbq, saté, spicy

Appelmoes €0,60

Snacks

Broodjes (witte pistolet)

Frikadel/kroket €1,50

Ham of kaas €2,40

Bamihap €1,80

Ham en kaas €2,50

Hamburger/mexicano/kipcorn €1,90

Brie €3,00

Kaassoufflé €1,50

Gezond €3,50

Bitterballen (8stuks) €2,85

Warm vlees €5,00

Kipnuggets (6stuks) €2,95

Saucijzenbroodje €1,85

Kipsaté (2 stuks) €3,85

12-uurtje €5,00

U kunt kiezen uit een pistolet of een zacht broodje €1,00
Spetter box (friet/snack/drinken/verassing/ijsje) €6,50

Schotels

Tosti’s/sandwich

Beenham €7,00

Tosti ham en kaas €2,50

Pikante kip €7,50

Tosti kaas €2,50

Kipsaté €7,00

Tosti kaas en spek €3,00

Hamburger speciaal €6,75

Tosti spek en brie €3,00

Stoofvlees €6,00

Clubsandwich €5,00

(schotels worden geserveerd met friet en salade. In de vakantie helaas niet te bestellen)

Eiergerechten (alleen te bestellen in het droge gedeelte van de horeca)
Uitsmijter ham en kaas €6,50
Uitsmijter kaas/spek €6,50
Uitsmijter naturel €6,00
Omelet kaas/spek €6,50
Omelet naturel €6,00
Omelet De Schelp €7,25

De keuken sluit op
maandag tot en met
vrijdag om 20.00 uur.
Zaterdag & zondag om
16.30 uur.

Frisdranken 0,2 liter

Frisdranken 0,5 liter

Pepsi/Pepsi light €1,90

Pepsi/Pepsi Max €2,20

Sisi/7-up €1,90

Sisi/7-up €2,20

Lipton ice tea/green €1,90

Lipton ice tea/green €2,20

Sourcy blauw/rood €1,90

Sourcy blauw/rood €2,20

Bitterlemon/cassis/tonic €1,90
Fristi/chocomelk €1,90
AA-drank €2,00

Vruchtensappen
Verse jus d’orange €2,60

Dubbelfris €1,75

De pip sappen zijn gemaakt
100% biologische producten
zonder toevoegingen en
E-nummers €1,75

Warme dranken

Bieren

Koffie/Decafé/Espresso €1,90

Amstel tap €2,00

Thee €1,80

Heineken/Jupiler €2,25

Cappuccino €2,00

Wieckse witte/rosé €2,85

Koffie verkeerd/Latte Macchiato €2,10

Duvel €3,25

Warme chocomelk €2,00

Palm €2,85

Slagroom €0,50

Leffe blond/dubbel €3,00

Verse munt thee €2,50

Leffe triple €3,50

Wijnen: Wit droog/zoet/rood/rosé €2,75

Slushpuppy
Klein €1,50
Groot€1,75
Scoop €2,25
Twister €2,75

Kijk op onze ijskaart binnen
voor het aanbod van verpakt
ijs en softijs.

Pip ijsjes
bevatten geen
E-nummers
en suiker
toevoegingen

