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Tosti’s
ham - kaas  
ham - kaas - ananas  
pita ham - kaas  
pita kaas  

u heeft de keuze uit wit of bruin brood en alle tosti’s
worden geserveerd met heerlijke tomatensaus!

Broodjes
shoarma of shoarma speciaal (met uien en verse champignons)  
kipfilet of kipfilet speciaal (met uien en verse champignons)  
country (varkensreepjes met uien, pikante saus en verse rauwkost)  
zalmsalade  
eiersalade  
kipkerrie salade  
gezond 
kip piri piri  
ham  
kaas  
ei  
worstenbroodje  

 

Stokbroodjes
“de Donck” (stokburger met champignons en uien)  
zalmsalade  
gezond  
ham + kaas  
kipkerriesalade  
eiersalade  
ei  
kaas  
ham  

u heeft de keuze uit wit of bruin stokbroodje!

Soepen
tomatensoep  
groentesoep  
champignonsoep  
kippensoep  
goulashsoep  
uiensoep  
erwtensoep  

Onze soepen kunnen met een stokbroodje kruidenboter worden geserveerd! 
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Hamburgers en andere lekkernijen
hamburger regular (mayonaise, uien en curry)  
hamburger extra (mayonaise, uien, curry, ei  en satésaus)  
egg-burger (mayonaise, uien, curry en een gebakken ei) 
Hawaï-burger (mayonaise, uien , curry, ananas, ham en zigeunersaus)  
dubbelburger (twee hamburgers met mayonaise, uien en curry)  
“de Donck” burger (met gebakken champignons, uien, mayonaise en curry)  
de “topburger” (gezonde krachtige superburger)  
toast met gebakken ham, uien en verse champignons  
uitsmijter ham of kaas  
uitsmijter Hawaï  
uitsmijter “de Donck” (met gebakken champignons en uien)  
pasteitje met kippen- of kalfsragout   
koude schotel (volgens oma’s recept bereid en gegarneerd)  
koude schotel maar dan een maatje groter   
(volgens oma’s recept bereid en gegarneerd)
koude schotel royale (volgens oma’s recept bereid en gegarneerd)  
maaltijdsalade (frisse salade met kip piri piri)  

Specialiteiten
“de Donck” schotel (hamburger met gebakken champinons en uien,   
met mayonaise, curry, frietjes, erwten en worteltjes)  
“Piet van Thiel” schotel (beenham, rode kool met frietjes en rauwkost            
vegetarische groentewrap (met frietjes)  

Visschotels
kabeljauw met katenspek omwikkeld   
pangasiusfilet (met een vissaus en bieslook)  
zalmfilet (met een vissaus)  
lekkerbekje (geserveerd met een ravigottesaus)  

Deze gerechten worden met een aardappelpoffer of frietjes en 
broccolimix geserveerd! 

Voor de kids
“kinderschnitzel” menu  

Milkshakes
vanille, aardbeien, banaan, chocolade, kiwi, kersen, mokka

caramel, pistache, citroen, rum of mango
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Schotels
shoarma of shoarma speciaal (met verse champignons en uien) 
kipfilet of kipfilet speciaal (met verse champignons en uien) 
spareribs (700 gram gegrild)  
saté van de haas of kip  
halve haan (gegrild in eigen keuken)  
sjasliek uit eigen keuken  
zigeunersjasliek uit eigen keuken (met zigeunersaus)  
twee speklappen  
“kipknof” op Oosterse wijze  
schnitzel naturel  
zigeunerschnitzel (met zigeunersaus)  
schnitzel “de Donck” (met verse champignons en uien)  
gordon blue  
karbonade  
biefstuk  
biefstuk “de Donck” (met verse champignons en uien)  
varkenshaasje  
varkenshaasje “de Donck” (met verse champignons en uien)  
countryschotel  (vleesreepjes met uien,paprika en pikante saus)  
stoofvleesschotel (volgens grootmoeders recept of traditioneel Limburgs recept) 
kip piri piri  
ambachtelijke goulash (met frietjes of heerlijke rijst)  

Deze gerechten worden met frietjes en rauwkost geserveerd!
warme groenten extra  

Even wat anders!
bamischotel (met een kakelvers gebakken eitje, kroepoek en atjar)  
nasischotel (met een kakelvers gebakken eitje, kroepoek en atjar)  

tegen meerprijs geserveerd met een heerlijke loempia of saté

Stamppotten
andijviestamppot, zuurkoolstampot, boerenkoolstampot of hutspot vanaf  
    
Tegen meerprijs geserveerd met o.a. stoofvlees, speklapje, oerhammetje, 
beenham, oerribs, gehaktbal of Limburgs stoofvlees.

Let op:
natuurlijk kun je ook de reguliere snacks en frites in ons zitgedeelte bestellen!

seizoensgebonden
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Onze Wijnen
Wit: Orquestra chardonnay
Onze droge witte wijn is een mondvullende chardonnay met een stevige structuur  en een mooie 
balans tussen fruitigheid en zuur, afkomstig uit het grootste aaneengesloten wijngebied ter wereld, 
Castilla la Mancha in centraal Spanje.

Rosé: Orquestra tempranillo rosado
Deze rijke, aromatische rosé heeft een gulle geur en smaak van bosbessen en kersen, uiteraard 
ook afkomstig uit het land van Don Quichotte, La Mancha. 

Rood: Orquestra tempranillo
Heerlijke fruitige wijn met een krachtig smaak die complexiteit krijgt door rijping  op houten vaten. 
De structuur is soepel, heeft een stevig karakter met een lange afdronk. Aan te raden bij 
vleesgerechten, pasta’s en kaas.

Wit zoet: Thomas Rath, Oppenheimer Krötenbrunnen Spätlese
Zachte, frisse stijl Duitse wijn, die door de Duitsers zelf ‘lieblich’ genoemd wordt door zijn 
zoete karakter. De wijn komt uit het even zo liefelijke, glooiende landschap van  Rheinhessen.
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