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MILITAIRE VELDKEUKEN
Croissant, Day-sap, fruitsalade, rijkelijk belegde sandwich en een candybar

11.93p.p.

20.93 p.p.UPGRADE
Flesje wijn of prosecco

RANTSOEN GEZOND 5.40 p.p.
Pakje drinken, kadetje kaas, fruit en zakje popcorn

RANTSOEN 5.40 p.p.
Pakje drinken, kadetje kaas, zakje chips en candybar

OF MEE TERUG IN DE BUS?

12.83 p.p.LUNCH ‘DE BLAUWEHAP’
Nasi met kipsaté, kroepoek, zoetzuur, seroendeng en een drankje naar keuze

9.23 p.p.LUNCH ‘DE CADET’
Mok soep,een kadetje kaas, een kadetje vleeswaren,handfruit en een  
kopje koffie of thee

11.03 p.p.LUNCH ‘DE KOLONEL’
Twee luxe belegde harde broodjes, handfruit, een broodje kroket met  
mosterd en koffie, thee, melk of jus

13.73 p.p.SALADEBUFFET
Compleet saladebuffet inclusief stokbrood

BROODJE DIENSTGEHEIM 3.15 p.p.
Saucijzenbroodje

MILITAIRE MOK SOEP 2.66 p.p.
Huisgemaakte soep

GROENE SEIZOENSSALADE 4.28 p.p.
Groene salade met garnituren uit het seizoen

JUS EN MELK BIJ LUNCH 1.80 p.p.
Jus d’orange en melk

GIVE ME A BREAK VOOR DE KLEINE SOLDAATJES

SOLDATENKOFFIE
Kop koffie of thee met een heerlijke gevulde koek met echt amandelspijs

4.73p.p. KIDSMEAL
Pakje drinken, friet met mayo,snack en een verrassing

5.63p.p.

SERGEANTENKOFFIE
Kop koffie of thee met een punt appelkruimeltaart

5.36p.p. MUFFIN VERSIEREN
Chocolade- of vanillemuffin met diverse toppings om zelf te versieren  
en een beker limonade

3.60p.p.

LUNCHTIME LEKKER BUITEN LUNCHEN

MAG HET IETSJE MEER ZIJN?

Diverse zoete en hartige lekkernijen zoals sandwiches en huisgemaakt gebak. 22.73 p.p.
Laat je verrassen door onze chefs!

VADERLANDSARRANGEMENT 11.03 p.p.
TweeVeteraanbiertjes of een glaasje fris en een portie bitterballen

MAJORETTE ARRANGEMENT 11.03 p.p.
Tweeglazen wijn of fris en bladerdeeghapjes

9.23 p.p.SNACKARRANGEMENT
Tweedrankjes uit het Hollands drankenassortiment bestaande uit bier,
wijn, fris en jus d’orange. Daarnaast serveren onze medewerkers bittergarnituur.  
Drie hapjes per persoon.

HIGH TEA

BORREL

*Alle prijzen zijn incl. BTW.


