Menu’s

2 Kroke�en menu
2 Frikandellen menu
Kipsaté menu 3 stokjes
Biefstuk
Varkenshaas
Kaassouﬄé menu
2 vega kroke�en menu

Hamburger menu’s

Hamburger, met saus en ui
hamburger Speciaal, met saus, sla, ui
augurk en tomaat
Cheeseburger, met kaas
Dubbelburger
Eggy burger, met gebakken ei
Hawaïburger, met gebakken ei en ananas
Burger 12-uurtje, dubbele burger met
ui, spek en champignons
Vegaburger
Kipburger

€ 10.50
€ 10.50
€ 13.50
€ 17.00
€ 17.00
€ 10.50
€ 11.50

€ 10.25
€ 11.00
€ 11.00
€ 12.00
€ 11.50
€ 11.50
€ 14.75
€ 10.50
€ 10.50

Schnitzel menu’s keuze uit varken of kip
Wiener schnitzel
€ 15.50
Zigeunerschnitzel
€ 16.00
Holzsteiner schnitzel, met gebakken ei
€ 16.00
Schnitzel hawaï, met gebakken ei en ananas
€ 16.00
Schnitzel BERT, met spek, ui en champignons € 17.00
Schnitzel 12-uurtje, met pepersaus,
ui, champignons en paprika
€ 17.50
Al onze menu’s worden geserveerd met friet,
rauwkost, dressing en een bolletje salade.
Menu’s zijn ook om mee te nemen!

Voor vergaderingen, lunches of partijen
vraag naar de mogelijkheden.

Maaltijdsalades Geserveerd met brood

Naturel
Kip met honing/mosterd
Zalmsalade
Tonijnsalade

Soepen

Tomatensoep
Kippensoep
Groentesoep

€ 7.75
€ 9.75
€ 11.75
€ 11.75

€ 4.50
€ 4.50
€ 4.50

Frites/Snacks
Bord frites
Kroket
Frikandel
Frikandel Speciaal
Bal gehakt
Hamburger
Cheeseburger
Kipburger
Dubbelburger
Kipsate
Loempia
Kaassouﬄe

€ 3.00
€ 2.90
€ 2.70
€ 3.00
€ 4.00
€ 4.75
€ 4.95
€ 4.95
€ 7.50
€ 7.50
€ 7.50
€ 2.75

Mayonaise / Curry / Ketchup

€ 0.75

Speciaalsaus / Pindasaus / Oorlog

€ 1.25

Cateringservice

Wij verzorgen ook graag uw catering aan het bedrijf.
Boven de € 25,- bezorgen wij uw bestelling na
telefonisch overleg (alleen in Renkum,
Heelsum, Oosterbeek, Doorwerth,
Heveadorp en Wolfheze).
Heeft u grotere bestellingen, dan liefst
vòòr 11.00 uur doorgeven i.v.m. de bezorgplanning.
Buiten Doorwerth / Heveadorp € 2.50 bezorgkosten
Wilt u op afwijkende tijden bestellen of bezorgd
hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Meer informatie? Kijk op www.lunchroom12uurtje.nl

Openingstijden
zondag en maandag gesloten
dinsdag t/m donderdag 10-18 uur
keuken gesloten 17.30 uur

vrijdag en zaterdag 10-19 uur
keuken gesloten 18 uur

Menukaart
van der Molenallee 121 ~ 6865 CB Doorwerth
026-7676041 ~ www.lunchroom12uurtje.nl
info@lunchroom12uurtje.nl

Warme drank
Koﬃe
Thee
Verse mun�hee
Cappuccino
Espresso
La�e Macchiato
Koﬃe Verkeerd
Chocomelk warm
met slagroom
Aﬀogato

€ 3.00
€ 2.85
€ 3.75
€ 3.25
€ 3.00
€ 3.95
€ 3.30
€ 3.75
€ 4.25
€ 4.25

Koude drank

Coca Cola / light / zero
Sprite / Fanta
Chaudfontaine rood / blauw
Cassis / Tonic / Bi�er Lemon
Ice Tea / Ice Tea green
Chocomelk / Fris�
Melk
Verse Jus d’orange
Appelsap

Voor bij de koffie
Diverse gebak
Saucijzenbroodje
Gevulde koek

€ 2.75
€ 2.75
€ 2.75
€ 2.90
€ 2.90
€ 2.90
€ 2.50
€ 3.80
€ 2.95

Bieren

Heineken Fluitje
Heineken Vaasje
Heineken Flesje
Amstel Radler 2.0 % / Radler 0.0 %
Heineken 0.0 %
Bokbier
Speciaalbier, 3 speciaalbieren op tap

v.a.

Wijnen

Zoete / droge wi�e wijn
Chardonnay
Rode wijn / Rosé

Gedistilleerd

Beerenburger / Jägermeister
Jenever / Vieux
Bacardi
Malibu / Tia Maria
Whisky

Voor bij de borrel
v.a.

€ 3.75
€ 3.50
€ 2.50

Prijswijzigingen voorbehouden

€ 4.00
€ 4.25
€ 4.25

€ 3.75
€ 3.75
€ 4.75
€ 4.75
€ 4.75

€ 5.75
€ 7.25
€ 6.75

12-uurtje

IJskaart (alleen in de zomer t/m sept.)

Dame Blanche, vanille ijs met
chocoladesaus en slagroom
Vruchtensorbet, gemengde vruchten,
aardbeiensaus, vanille ijs, slagroom
Coupe boerenjongens, vanille ijs,
boerenjongens en slagroom
Coupe Cerise, vanille ijs, kersen op
siroop, slagroom
Coupe Egg nog, vanille ijs, advokaat
en slagroom
Kinderijsje, bolletje vanille ijs met
saus naar keuze

Por�e bi�erballen 10st
Bi�ergarnituur 10st grote hapjes
Bourgondiër BB (8 st.)

€ 3.30
€ 3.90
€ 3.95
€ 3.95
€ 3.95
€ 5.50
€ 5.25

€ 5.90
€ 6.90
€ 5.90
€ 5.90

12-uurtje, Tomatensoepje / 3 sneetjes brood
(ham / kaas / kroket) / bolletje salade /
koﬃe, thee of melk

Uitsmijters

Ham of kaas
Ham, kaas en bacon
Buikje vol, met ham, kaas, champignons
spek, ui en een bolletje salade

€ 13.00

€ 9.75
€ 10.75
€ 12.00

€ 5.90
€ 3.90

Heeft u een allergie of andere dieet wensen?
Laat het ons weten!

Lunch Zacht broodje wit of bruin
Ham of kaas
Oude kaas
Ei
Filet américain
Filet américain de luxe, met ei, ui en mayo
Rosbief
Gezond
Brie
Kroket / Frikandel
Bal gehakt
Broodje warm vlees
Broodje warm vlees speciaal, met gebakken ei

€ 3.00
€ 3.50
€ 3.00
€ 4.25
€ 4.75
€ 3.75
€ 5.50
€ 3.75
€ 3.75
€ 4.75
€ 6.75
€ 7.50

Met luxe broodje € 1.50 extra
Keuze uit waldkorn / wi�e pistolet / Italiaanse bol

Luxe harde broodjes (tot 16.00 uur)
Waldkorn, wi�e pistolet of Italiaanse bol
Brie, met honing en walnoten
€ 7.50
Tuna, met tartaarsaus, tonijn,
tomaat, sla en ui
€ 7.50
Honey mosterd chicken, met tartaarsaus, bacon
plakjes kipﬁlet en sla
€ 7.50
Zalm cream cheese, met kruidenkaas,
zalm en sla
€ 8.50
Meatball Oriental, bal gehakt met
pindasaus en uitjes
€ 7.50
Beef, met tartaarsaus, sla en rosbief
€ 7.50
Tosti’s

Ham of kaas
Pikant
Brie
Ham, kaas en ananas

Panini’s

Ham, kaas en tomaat
Ham, kaas en ananas
Kaas, tomaat en pesto
Brie en honing

€ 4.25
€ 4.50
€ 4.75
€ 4.75

€ 5.75
€ 5.75
€ 5.75
€ 6.00

