LUNCH
Club sandwich gezond			

ONZET!
VORIE
A
F
Mega Outdoor Burger (300 gram)		
9,95
GROTE TREK

7,95

Bruin- of wit landbrood, kalkoenfilet, bacon en nacho’s

Italiaanse bol, tomaat, bacon, ui, kaas (spiegelei + 0,50)

Sandwich zalm & roomkaas			

8,25

Valley Burger					7,95

Bruin- of wit landbrood, zalm, sla, roomkaas en kappertjes

Italiaanse bol, sla, kaas, avocado, tomaat, ui, nacho’s, salsa

Sandwich oude kaas				4,50

Vega Burger					6,95

Bruin- of wit landbrood met oude kaas (40 weken gerijpt)

Italiaanse bol, spinazie/kaasburger, sla, tomaat, ui

Broodje pulled pork				7,50

Spaghetti Bolognese				7,95

Italiaanse bol, gegaarde buikspek en uienconfijt

Pasta, bolognesesaus, gehakt, kaas

Pasta pesto					7,50

LEKKERE TREK

Pasta, pesto, pijnboompitjes

Rundvleeskroketten 2st. met landbrood

6,50

Groentekroketten 2st. met landbrood

6,50

BORRELHAPJES

Tomatensoep met landbrood			

4,50

Breekbrood met smeersels			

Uitsmijter ham & kaas op landbrood

7,95

Bruin en wit brood, kruidenboter, aioli, pesto

Boerentosti ham & kaas			

3,75

Tosti mozzarella & pesto			

4,50

Nacho’s traditioneel uit de oven 		
5,50
Nacho’s, tomaat, ui, kaas				

Panini kip & pesto				

4,75

Nacho’s pulled pork uit de oven		

5,00

7,50

Nacho’s, pulled pork, tomaat, ui, kaas

VOOR DE KIDS

Bitterballen 8 st.				6,50

Buddy Meal					5,25

Vlammetjes 8 st.				6,50

Frites, mayo, chicken bites 4 st. en caprisun

Kaastengels 8 st.				6,50

Naturel pannenkoek & ranja			

5,25

Chicken Bites 8 st.				

Twee pannenkoeken, stroop, poedersuiker en een glas ranja

Mix van de 4 bovenstaande 16 st.

Poffertjes & ranja				4,50

Vegan croquetas 6 st.			

Poffertjes, boter, poedersuiker en een glas ranja

Paddenstoelen-kroketjes

Boterham met beleg				3,00
Twee boterhammen (wit of bruin), hagelslag en/of jam

ZOETE TREK					

7,50
11,50
6,50

SNACKS						
Portie frites					2,50
Portie zoete aardappel frites			

4,00

Appeltaart					3,25

Kroket, frikandel, kaassoufle, kipcorn

2,00

Muffin						

Broodje					1,00

2,95

Slagroom					0,50

Mayonaise, ketchup of curry			

0,50

Speciaal					1,00
Wifi: Outdoor_Valley • #welkombuiten

Vegetarisch

De keuken van het Outdoor Café is elke dag geopend van 10:00 uur tot 17:30 uur. Op woensdagavond is de keuken geopend tot 21:00 uur.

