
 

 
Adres: Meppelerweg 47, 7921 VN Zuidwolde

lunchkaart

 

Een lekker voorafje 

- Stokbrood met kruidenboter 

- Seizoenssoep   

- Mosterdsoep   

- Tomatensoep   

 

Lunch gerechten 

- Onze beroemde gehaktbal met brood

- 2 kroketten met brood en mosterd

- Tosti met saus (naar keuze)

- Turkse tosti met saus 

- Vers gebakken broodje met brie

- Vers gebakken broodje 

- Uitsmijter met ham of kaas (3 eieren)

- Uitsmijter met ham en kaas (3 eieren)

- Maaltijdsalade met tonijn of feta 

- Saté met brood  

- Verrassingslunch voor 

   

Heb je een allergie? Meld het mij even.
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kaart 

Stokbrood met kruidenboter      

      

      

      

eroemde gehaktbal met brood    

2 kroketten met brood en mosterd    

(naar keuze)      

Turkse tosti met saus (Turks brood, kaas en pittige Turkse worst)

broodje met brie    

broodje beenham (met honing-mosterd saus

Uitsmijter met ham of kaas (3 eieren)   

Uitsmijter met ham en kaas (3 eieren)   

Maaltijdsalade met tonijn of feta  met brood 

      

voor 2 personen  prijs p.p. 

Heb je een allergie? Meld het mij even. 

-zuiderhof.nl 

 € 3,00 

 € 4,50 

 € 4,50  

 € 4,50 

 € 4,50 

 € 4,50 

 € 3,00 

(Turks brood, kaas en pittige Turkse worst) € 4,00 

 € 5,50 

mosterd saus) € 6,00 

 € 6,00 

 € 7,00 

     € 9,50  

 € 10,00 

  € 11,00 
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Pannenkoeken:  

- Naturel     

- Pannenkoek met spek 

- Pannenkoek met kaas  

- Pannenkoek met ham 

- Pannenkoek met appel 

- Pannenkoek met ananas 

- Pannenkoek met spek en kaas

- Pannenkoek met appel en ananas 

- Pannenkoek met champignons en ui  

- Pannenkoek met spek, champignons en kaas

 

Liever een andere combinatie? Vraag het ons gerust!

 

Toetjes: 

- IJs met chocoladesaus

- Sorbet met vruchten en ijs

- Wafels met warme kersen, slagroom en ijs
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                  Groot:     Klein:

     €  5,50

      €  7,00

Pannenkoek met kaas       €  7,00

      €  7,00

Pannenkoek met appel      €  7,00

Pannenkoek met ananas      €  7,00

Pannenkoek met spek en kaas    €  8,50

Pannenkoek met appel en ananas    €  8,50

Pannenkoek met champignons en ui    €  8,50

Pannenkoek met spek, champignons en kaas € 10,00

Liever een andere combinatie? Vraag het ons gerust!

IJs met chocoladesaus       

Sorbet met vruchten en ijs     

Wafels met warme kersen, slagroom en ijs  

-zuiderhof.nl 

Groot:     Klein: 

€  5,50 € 4,50 

€  7,00 € 5,50  

€  7,00 € 5,50 

€  7,00 € 5,50 

€  7,00 € 5,50 

€  7,00 € 5,50 

€  8,50 € 6,50 

8,50 € 6,50 

€  8,50 € 6,50 

€ 10,00 € 7,50 

Liever een andere combinatie? Vraag het ons gerust! 

 € 5,50 

 € 5,50 

 € 6,50 


