Welkom bij

Wegrestaurant

’t Vliegveld
Rijksweg 25 5125 NB HULTEN
Tel: 0161-222516

Reserveren kunt u 24/7 via onze website :

www.t-vliegveld.nl

E-mail: info@t-vliegveld.nl
Laat uw vrienden weten dat u hier bourgondisch aan het genieten
bent voor een (h)eerlijke prijs op Facebook en “like us” .

KOFFIE
Cafe Crème, Thee
Espresso
Koffie Verkeerd, Cappuccino, Cafe Machiato
Warme Chocomel met Slagroom

€
€
€
€

1.80
2.00
2.20
2.40

SPECIALE KOFFIE
Irisch Coffee
Spanish Coffee
Italian Coffee

€ 5.80
€ 5.80
€ 5.80

FRISDRANK
Melk
€ 2.00
Spa Rood of Blauw
€ 2.20
Bitter Lemon, Tonic
€ 2.20
Coca-Cola (Regular of Zero), Sinas, 7-up, Cassis € 2.20
Chocomel, Fristi, Lipton ice
€ 2.40
Jus D’Orange, Appelsap
€ 2.40

PILSENERS FLES & SPECIAAL BIER
Heineken tap pilsener 25cl
Heineken
Grolsch, Hertog Jan fles, Jupiler
Palm Bier fles
Amstel Radler fles
Wieckse Witte / Rosé fles
Westmalle Dubbel fles
Westmalle trippel fles
Duvel fles
Affligem Blond

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.30
2.50
2.50
2.60
2.40
2.40
3.60
3.80
3.80
3.60

WIJNEN
Wijn flesje Wit / Rood of Rosé ( 25cl )
Rode of Witte Port ( glas )

€ 3.60
€ 3.20

KINDERGERECHTEN
Frites met frikandel, appelmoes en fritessaus

€ 4.80

Frites met kroket, appelmoes en fritessaus

€ 4.80

Poffertjes

€ 3.80

PLATES FRITES
Frites
Frites
Frites
Frites

met
met
met
met

frikandel
frikandel speciaal
kroket
Saté

€
€
€
€

5.80
6.80
5.80
8.80

MAALTIJD SALADES
(met brood en kruidenboter)

Kip Salade

€ 12.40

(heerlijke gegrilde kip met een mix van frisse sla,
aangevuld met tomaat, komkommer, uitjes, paprika en croutons)

MLTD Geitenkaas Salade

€ 12.40

(geitenkaas met een mix van frisse sla,
aangevuld met tomaat, komkommer, uitjes, paprika en croutons)

MLTD Zalm Salade
(gerookte zalmfilet met een mix van frisse sla en roomkaas,
aangevuld met tomaat, komkommer, uitjes, paprika en croutons)

€ 13.40

VOORGERECHTEN
Gebonden Tomatensoep
Heldere Kippensoep
Soep van het Huis *

€ 3.20
€ 3.20
€ 3.30

(vraag er naar bij de bediening, indien voorradig)

Italiaanse Bol met kruidenboter

€ 3.40

Met de Kippen op Stok

€ 5.20

(heerlijke gegrilde kip met een mix van frisse sla,
aangevuld met tomaat, komkommer, uitjes en paprika)

Met de Neus Omhoog

€ 5.60

(gerookte zalmfilet met een mix van frisse sla en roomkaas,
aangevuld met tomaat, komkommer, uitjes en paprika)

Supplementen
Pepersaus
Champignon roomsaus
Stroganoffsaus
Gemengde Salade
Appelmoes
Stoofpeertjes

€
€
€
€
€
€

2.20
2.20
2.20
2.20
2.00
2.00

Chinese Schotels
Nasi / Bami Speciaal
(met saté, ei, ham en kroepoek en salade)

€ 16.20

VLEESGERECHTEN
Schnitzel Vliegveld

€ 16.80

(gepaneerde schnitzel met gebakken paprika, ui en spiegelei)

Halve Haan

€ 16.80

(heerlijke grote ½ haan op een bedje van groenten)

Spareribs

€ 17.60

(onze befaamde licht pittig zoet gemarineerde spareribs)

Varkenshaas “ Naomi ”

€ 17.60

( met roergebakken sugarsnaps, rode ui, spek,
overgoten met een heerlijke satésaus en gebakken uitjes)

Biefstuk Pepersaus

€ 18.60

(Black Angus kogelbiefstuk met romige pepersaus)

VISGERECHTEN
Fish & Chips

€ 16.60

(gefrituurde kabeljauwfilet met een remouladesaus)

Zalm Filet Hollandaise

€ 17.60

(malse zalmfilet uit de oven met een zachte hollandaisesaus)

Hemelse Vis Mix
(kabeljauw, zalm en zeewolf met een hemelse bearnaisesaus)

€ 18.60

NAGERECHTEN
Vruchten Sorbet

€ 6.00

(aardbeien en vanille boeren roomijs met vruchtjes,
aardbeiensaus en slagroom)

Dame Blanche

€ 6.00

(vanille boeren roomijs met chocolade saus en slagroom)

Strawberry Cheesecake

€ 6.40

(roomijs met aardbei en stukjes cheesecake en slagroom)

Dutch Delight

€ 6.40

(Caramel ijs, roomijs, stukjes caramel, stroopwafel
en een toefje slagroom)

Kids Dierenbeker

€ 3.80

(Bolletje vanille-ijs, slagroom en smarties)

Kids Jungle Hero

€ 3.80

(Bolletje chocolade ijs, vanille-ijs, slagroom en jungle snoepjes)

SPECIALE KOFFIE
Irisch Coffee
Spanish Coffee
French Coffee

€ 5.80
€ 5.80
€ 5.80

