
Warsteiner 0,0 3.50
radler 0,0 3.50

alMdUdler  3.50
Almdudler is dè Oostenrijkse natuurlijke 
kruidenlimonade, zonder conserve-
ringsmiddelen en zonder kunstmatige 
smaakstoffen voor jong & oud.

leFtOVer 
CitrOen liMOnade  2.95
Alcoholvrij restproduct van Drunken 
Monkey Limoncello uit Peize

MOJ! leMOnade
100% Echt fruit, natuurlijk bronwater, 
koolzuur en een klein beetje rietsuiker. 
Meer niet! Uut Grunn

KrUisbessen/ 
VlierblOeseM  3.50
Een buitengewone smaaksensatie van 
vlierbloesem in combinatie met 
kruisbessen. 

rabarber  3.50
Licht zurig met een zoete afdronk.

FranKlin COla 27,5cl 3.50
Franklin & Sons 1886 Cola combineert 
West-Afrikaanse kolanoot met een 
Colombiaanse koffieboon om een unieke 
cola smaak aan te kunnen bieden. 

ZUiVel
VOlle MelK  2.75
ZUiVeldranK FraMbOOs 2.75 
KarneMelK  2.75

HesselinK KOFFie
De Fingerprinted  koffie van Hesselink 
Koffie bestaat uit Fairtrade koffiebonen, 
in Nederland ook wel bekend onder de 
naam Max Havelaar. Dit betekent dat 
de koffie is geproduceerd met respect 
voor mens en milieu. De koffieboeren 
hebben een eerlijke prijs voor hun koffie 
gekregen waardoor zij kunnen investe-
ren in een duurzame toekomst. Hiermee 
draagt Hesselink Koffie bij aan een 
hogere levensstandaard voor de boeren 
in koffieproducerende landen.

KOFFie  2.60 
CaPPUCCinO  2.95
esPressO  2.60
latte MaCCHiatO  3.25
latte MaCCHiatO sPeCial 3.75
Chocolade Caramel Hazelnoot
tHee  2.60
Verse MUnt tHee 3.25

eartH Water
Het zuivere Nederlandse mineraalrijke 
EARTH Water is gebotteld aan de  
kleinschalige waterbron van Anl’eau. 
Deze bron is gevestigd in het bescherm-
de, groene natuurreservaat:  
“het Hunzedal” in de provincie Drenthe.
eartH Water still   2.95
eartH Water sParKling  2.95

CHaritea 
Een flesje ijsthee dat niet alleen biologisch 
is, maar ook gecertificeerd fairtrade,  
suikervrij en caffeïnevrij, zonder kunst-
matige geur-, kleur en smaakstoffen.

CHaritea red 33cl 3.50
Infusie van biologische Zuid Afrikaanse 
rooibos met passie fruit

CHaritea green 33cl 3.50
Infusie van biologische groene thee 
uit Sri Lanka en Indiaase biologische 
gember

CHaritea blaCK 33cl  3.50
Infusie van biologische zwarte thee 
uit Sri Lanka met Citroen 

WOstOK  
Flesjes met smoel, limonades met pit. 
Joris van Velzen, van oorsprong een 
Nederlandse fotograaf begon rond 2007 
in Berlijn met zijn frisdrankmerk wostok. 
Die smaken bij één moest brengen 
uit een lang vergeten wereld. Denk 
aan aroma’s van de zijde route en aan 
tarchuna, een kruidige en verfrissende 
traditionele drank uit de ongerepte 
kaukasus. Een mooi verhaal dat ook 
nog eens waar blijkt te zijn, want ja, 
Wostok smaakt echt anders dan andere 
frisdranken. En de retro flesjes smoelen 
een stuk beter dan die fletse flessen van 
de grote frisdrank fabrikanten.

WOstOK Peer-
rOZeMariJn biO 33cl 3.50
De jongste telg van Wostok: 100% 
biologisch en zonder toegevoegde sui-
kers! Het drankje bevat 35% perensap, 
natuurlijk bronwater, wat citroensap, 
extract van rozemarijn en nog een heel 
klein beetje agavesiroop.  

WOstOK PrUiM-
KardeMOn biO 33cl 3.50
Het drankje, van biologische oorsprong, 
bevat 30% sap van pruimen, sap van 
paarse wortels, natuurlijk bronwater, wat 
citroensap, extract van kardemom en 
nog een heel klein beetje agave diksap. 

WOstOK Orange-
Vanille biO 33cl 3.50
De eerste smaak van Wostok die een 
alternatief biedt op bestaande drankjes: 
Fanta, Sisi, Orangina… Maar Wostok 
zou Wostok niet zijn als ze hier ook niet 
wat spannende ingrediënten aan hadden 
toegevoegd. Alsem om er eens één te 
noemen. We moeten de persoon die het 
niet lekker vindt nog leren kennen!   

dranKen
VOOr biJ de KOFFie

aPPelgebaK 
Huisgemaakt 2.75
aPPelbOl  2.75
slagrOOM  0.50



lUCHten brOOd salades delUxe MenU’ssPeCialiteiten
lUnCH
Voor onze Lunchgerechten gebruiken 
we brood dat afkomstig is van  
Bakkerij van Esch

2 rUndVlees 
KrOKetten* 7.95
2 Sneden brood + 2 rundvlees kroketten 
met salade en mosterd.
*  Ook mogelijk met 2 kroketten 
 van Krokettenkunst vanaf 9.65

HUisgeMaaKte 
geHaKtbal  7.25
2 Sneden brood + Gehaktbal 
met salade en mosterd.

VeenHUiZer lUnCH  10.95
3 Sneden brood met 1 rundvlees kroket 
gebakken ei met ham/kaas en tonijnsalade 

UitsMiJters
UitsMiJter 
HaM/Kaas/sPeK 9.50
Uitsmijter met 2 plakken brood, beenham, 
kaas, spek, ei en Salade. (Te bestellen tot 17.00 uur)

UitsMiJter  
HaM/Kaas  8.50
Uitsmijter met 2 plakken brood, beenham, 
kaas,ei en Salade. (Te bestellen tot 17.00 uur)

geZOnd  6.50
Sla, beenham, kaas, komkommer, 
tomaat en ei

ZalM  7.50
Sla, roomkaas, zalm 
en mosterd-dillesaus

tOniJn salade  7.00
Sla, huisgemaakte tonijnsalade, 
komkommer en ei

bOerenKaas  7.00
Boerenkaas, roomkaas,
sla en mosterd-dillesaus 

We snijden elke dag zelf een slamix van 
verschillende slasoorten en verrijken 
deze met allerlei heerlijke ingrediënten.
Inclusief brood of friet.

WarMe KiP  10.50
Kaas  10.50
Vis  10.50

Onze menu`s worden geserveerd met 
huisgemaakte Piepers, salade en saus naar 
keuze. Keuze uit alle soorten stoofvlees

 
KiPstOOF 14.95
stOOFVlees 14.95
geHaKtbal  13.95
lOeMPia sPeCiaal  14.95

Kinder MenU  5.95 
Huisgemaakte kinderfriet, appelmoes, 
1 saus naar keuze en keuze uit frikandel, 
kroket, kipnuggets of kaassouffle.

bUrgerPliCHt  8.95
Met friet  11.70
180 gr. 100% Rundvlees burger met spek, 
kaas, sla, ui, tomaat, komkommer en saus

VriJe bUrger    9.95
Met friet  12.70
180gr. 100% Rundvlees burger met 
spek, kaas, gebakken vrije uitloop ei, 
sla, ui, tomaat, komkommer en saus

de generaal 1818 3.75
Met Blakervelderrundvlees jachtsaus  
en Maalust 1818 Quadrupel Bier

MaallUst bier KrOKet  3.50 
Lakervelderrundvlees bereid met Maallust 
Mooie Madam dubbel bier 

blaKenVelder  
rUndVlees KrOKet  3.25
Gemaakt van Lakervelderrundvlees van 
de Blakervelderhoeve uit Langelo

KaaslUst  
ZeeWierKaas KrOKet  3.25 
Kaas met heerlijke zilte smaak van zeewier  
die zomers handmatig geplukt wordt op het 
wad bij Vlieland

rendang KrOKet 3.50 
Blakervelder rundvlees gestoofd in kokosmelk, gember, 
sereh, pepers, kardemon, gula dwaja, tamarinde

VeenHUiZer 
geitenKaas KrOKet  3.50 
Een zachte en subtiele geitenkaas van de Geitenme-
ijerij uit Veenhuizen. Vermengd met zongedroogde 
tomaat en olijven

ZalM asPerge KrOKet 3.75 
Met verse asperges van Hoorn en gerookte zalm, een 
prachtige smaakcombinatie (Verkrijgbaar mei-oktober)

bOsPaddenstOelenKrOKet  3.50
Gemaakt met een variërende mix bos 
paddenstoelen op smaak gebracht met fijn 
gesneden ui bieslook en blackgarlic 

bUnKerKaas KrOKet 3.75 
Met belegen kaas gemaakt door Kaaslust van
biologische melk van Peter Oosterhof.

asPerge KrOKet 3.50 
Een volle romige smaak en lekker knapperig want 
de asperges zijn zeer fijn gesneden en niet gerookt. 
Door het bakken van de kroket krijgen de asperges 
de juiste bite. Op smaak gemaakt met room, peter-
selie en bieslook. (Verkrijgbaar mei-oktober)

seiZOensKrOKet 3.75
 

PrOeVeriJtJe 19.50 
Ontdek 6 kroketten naar keuze 

HUisgeMaaKte Friet
Elke dag maken wij verse huisgemaakte 
friet voor u. Wij verwerken de hele 
pieper met schil tot (h)eerlijke verse friet 
zonder geur-, kleur- en smaakstoffen. 
Met de Agria, een eersteklas pieper uit 
de directe omgeving, en door het ge-
bruik van 100% plantaardige frituurolie 
kunt u genieten van friet met pure aard-
appelsmaak. Doordat we de hele pieper 
verwerken zitten ook de kleine stukjes in 
uw puntzak.

Van PiePer tOt Friet
De piepers worden door ons dagelijks 
gesneden,daarna worden ze voorge-
bakken op 145 graden en moeten ze 
minimaal 40 minuten terug koelen naar 
kamer temperatuur. Als u een frietje bij 
ons besteld bakken we deze af op 173 
graden, daarna  doen we een mengsel 
van zeezout en kruiden over de friet.

Klein  2.75
nOrMaal  3.25
grOOt  3.75

saUZen 50cc 0.75
Wij werken samen met Oliehoorn 
sauzen. U heeft keuze uit: 
- Clean Label Mayonaise, 
- Oer Hollandsche Ketchup
- Brander Mayonaise
- Curry
- Mosterd
- Speciaal
- Satesaus

rUnderstOOFVlees 9.95
Stoofvlees  gemaakt van 100% grasgevoerd 
rundvlees en langzaam gestoofd in de pan.

KiPPendiJ bierstOOF 10.45
Een prachtige stoofvlees naar Surinaams 
recept, kip gemarineerd in bruine suiker en 
sambal daarna gestoofd in de pan met een 
gezonde hoeveelheid Maalust 1818 
Quadrupel Bier.

CataMaran 8.00
Piepers met 2 frikandellen speciaal

bangKOK 8.00
Piepers met een loempia, chilisaus en sambal

ParaMaribO 8.00
Piepers met pittige berenhap

de PiePers

aMbaCHteliJKe KrOKetten Van KrOKettenKUnst

PiePerdeals

bUrgers

Bordje friet, ambachtelijke kroket,  
saus naar keuze
Combineer het beste van onze 
kaart op een bordje

MaallUst KrOKet    7.00
generaal 1818    7.25
asPerge ZalM     7.00 
bUnKerKaas KrOKet    7.00 
rendang KrOKet   7.00
asPerge KrOKet    7.00

Krokettenkunst staat met haar kroketten te allen tijde garant voor hoge kwaliteit. Hiermee verzetten zij zich consequent en succesvol 
tegen de algemene trend om een massaproduct te maken. Krokettenkunst maakt zeer arbeids-intensieve producten, wat inhoudt dat zij 
met haar bedrijf op de klassieke manier handmatig kroketten vervaardigd. Deze kroketten zijn exclucief door KrokettenKunst gemaakt 
voor Piepers en Paupers met lokale boeren / leveranciers


