
uitsmijters
Alle uitsmijters 3 sneetjes brood, 3 eieren en rauwkost 

Ham of kaas  6,50
Rauwe ham  6,50
Ham en kaas  6,90
Uitsmijter Smulhuis  9,00
rauwe ham, kaas, gekookte ham en rundvleessalade 

pain de paris
 
Keuze stokbrood: stokbrood wit, stokbrood bruin en 
italiaanse bol

warme broodjes stokbroodje

Kip pikant 8,95
kippendijen met ui gebakken in pikante saus

Shoarma 7,50
heerlijk mals van onze slager

De Kempen 8,50
shoarmavlees, gebakken ui, champignons en 
andalousesaus

Plezant  8,50
reepjesvlees, wortel, ananas en plezantsaus

Surf & turf  9,50 
kipfilet, gamba’s, roomkaas, chilimayo

Stokbroodje pikant gehakt tip!  8,95
gegratineerd met kaas

Big chicken sandwich  4,50
it. bol, kipfilet, tomaat, komkommer, chilimayo

Italiaanse bol Gemarineerde kip tip!   8,95
in de wok gebakken gemarineerde kip, babyleafsla,
zongedroogde tomaatjes, bieslook en huisgemaakte
pestomayonaise

Italiaanse bol Beefreepjes teriyaki tip!   8,95
in de wok gebakken beefreepjes, babyleafsla,
zongedroogde tomaatjes, bieslook en huisgemaakte
frisse limoenmayonaise

broodjes en uitsmijters



Koude broodjes stokbroodje  zacht

Kruidenboter eigen recept  4,50
Roomkaas  4,60  3,10
Jong belegen kaas  3,80   2,50
Oude kaas  3,95   2,60
Gekookte ham  3,80   2,50
Ham en kaas  4,65   3,10
Rauwe ham  3,80   2,50
Gezond  5,40   3,80

Ongezond  5,50   3,90
met mayonaise

Gezond Hawaii  6,25   4,40
met ananas en cocktailsaus

Brie  5,65   4,10
met walnoten en honing

Filet americain  6,25   4,55                           

Filet americain speciaal tip!  6,80   5,00
met augurk, ei, uitjes en martinosaus

Gerookte zalm  7,10  5,00

 stokbroodje  zacht

Gerookte zalm speciaal tip!  7,65  5,65
met rode uienringen, gekookt ei
en mosterd-dille dressing

Eiersalade huisgemaakt  4,80  3,25

Kip-kerriesalade  5,50  3,75

Tonijnsalade huisgemaakt  5,50  3,75

Krabsalade huisgemaakt  6,20  4,50

Smoske   1,60
extra rij ei en tomaat op stokbroodje

Broodje carpaccio tip!   8,95
Italiaanse bol met babyleafsla, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes,
bieslook en huisgemaakte pestomayonaise

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische 
reacties kunnen veroorzaken. Heeft u een allergie ? meld het ons.


