koude DRANKEN
Sourcy rood / blauw

€ 1.90

Bier (glas)

€ 1.90

Cola

€ 1.90

Gouverneur blond (fles)

€ 3.50

Cola light

€ 1.90

Gouverneur speciaal 140 (fles)

€ 3.50

Sisi

€ 1.90

Gouverneur dubbel (fles)

€ 3.50

7-Up

€ 1.90

Radler (fles)

€ 2.75

Bitter-lemon

€ 1.90

Liefmans (fles)

€ 3.00

Cassis

€ 1.90

Gouverneur Tripel

€ 3.50

Tonic

€ 1,90

Gouverneur Stout

€ 3.50

Ice-tea / Ice-tea Green

€ 1.95

Venloosch Alt

€ 3.50

Fristi / Chocomel

€ 1.95

Radler 0%

€ 2.75

Appelsap

€ 1.95

Malt

€ 2.75

Rivella

€ 1.95

Witte wijn (droog of zoet)

€ 3.25

Ranja

€ 0.75

Rode wijn

€ 3.25

Jus d’orange (vers geperst)

€ 3.00

Rosé

€ 3.25

Rode port

€ 3.00

WARME DRANKEN
Koffie

SPECIALE KOFFIE
€ 1.90

Koffie caramel

Koffie met slagroom

€ 2.10

Koffie met caramelsiroop en slagroom

Espresso

€ 2.10

Dubbele espresso

€ 2.80

Cappuccino

€ 2.00

Koffie verkeerd

€ 2.10

French koffie

Latte macchiato

€ 2.20

Koffie met een scheutje sinaasappellikeur

Wiener melange

€ 2.20

Warme chocomel

€ 2.00

Warme chocomel met slagroom

€ 2.50

Thee

€ 1.90

Italian koffie

€ 2.00

Koffie met een scheutje Amaretto

Verse muntthee

Koffie chocola

€ 2.75
€ 2.75

Koffie met chocoladesiroop en slagroom

Luxe koffie

€ 4.50

Koffie met een likeurtje, slagroom en bonbon

Irish koffie

€ 4.50
€ 4.50

Koffie met een scheutje whisky

Spanish koffie

€ 4.50

Koffie met een scheutje Licor 43

€ 4.50

Soepen

KOUDE BROODJES

Soep wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep

€ 4.00

Groentesoep

€ 4.00

Soep van de week

€ 4.00

Vraag een van onze medewerkers

Mandje stokbrood met kruidenkaas

Broodje ham en of kaas

€ 5.50

Broodje gezond

€ 5.95

Broodje tonijnsalade

€ 6.50

Broodje gerookte zalm

€ 6,95

Kruidenkaas, gerookte zalm, kappertjes en rode ui

€ 2.75

Broodje brie

€ 6,95

Roombrie, walnoten en honing

Tosti’s
Tosti ham en/of kaas

€ 3.50

Tosti Hawaii

€ 3.95

Ham, kaas en ananas

Tosti brie

€ 4.95

Brie, walnoten en honing

Tosti Italiano

€ 4.95

Pesto, mozzarella en tomaat

Tosti Ringoven

Heeft u een allergie of dieet of andere wensen?
€ 5.25

Ham, kaas, gebakken champignons, ui en een gebakken ei

Geef dit even door bij uw bestelling,
dan houden we hier graag rekening mee.

WARME BROODJES
Broodje van Sjef

Specials
€ 6.95

Ringovens proeverijplank voor 2

Champignons, ui, prei, gegratineerd met kaas en mozzarella

Laat u verrassen door diverse hapjes

Broodje pulled pork

Broodje avocado

€ 7.25

Lang gegaard varkensvlees, rode ui en BBQ saus

Broodje brie

€ 6.95

€ 14.50
€ 7.95

Avocado, gerookte zalm, rode ui en een halve avocado
gevuld met tomatensalsa

Honing, walnoten, gegratineerd met roombrie

Neptunus sandwich

Broodje gerookte zalm

Geroosterd brood, gerookte zalm, gefrituurde scampi’s,
garnalensalde met cocktailsaus

€ 7.25

Gerookte zalm, rode ui, pesto, gegratineerd met roombrie

Broodje oma Toos

€ 6.95

Gebakken kipfilet met champignons, paprika en ui
in een zoete shaslicksaus

Broodje opa Sjaak

€ 6.95

Gebakken kipfilet met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes

Broodje Hawaï

€ 5.95

Ham, ananas, Italiaanse kruiden, gegratineerd met kaas

Ringoven sandwich

€ 7.95

€ 7.25

Geroosterd brood belegd met eiersalade, gebakken spek,
pesto, tomaat en mozzarella

Uitsmijter naturel
Keuze uit ham, kaas, spek, champignons, uien
(per ingrediënt € 0,25 extra)

€ 4.50

Plate service en salades

Kinderkaart

Salades worden geserveerd met brood en kruidenkaas

Wentelteefje

€ 1.95

Kleine tomatensoep

€ 1.95

Tosti ham en/of kaas

€ 1.95

Portie frietjes

€ 1.95

Friet met een frikandel of kroket

€ 2.75

Zacht broodje met hartig of zoet beleg

€ 1.95

Poffertjes met poedersuiker en stroop

€ 2.95

Boerenschnitzel

€ 9.95

Schnitzel met champignons, ui, paprika, geratineerd met
kaas en een portie frietjes.

Ouderwetse gehaktbal

€ 7.95

Gehaktbal in jus met salade, dikke frieten en mayonaise

Kipsaté

€ 8.95

Heerlijke saté met dikke frieten, kroepoek en atjar

2 kroketten met dunne of dikke friet

€ 5.95

2 frikandellen met dunne of dikke friet

€ 5.95

Salade met vis

€ 9.95

Gerookte zalm, tonijn, gefrituurde scampi’s, kappertjes,
rode pesto en mayonaise

Salade camembert

€ 8.95

Gefrituurde camembert, bloemenhoning, appel en walnoten,
afgemaakt met een balsamicosiroop

Salade gehakt

€ 8.95

Lauwwarme gehaktbal met champignons, ui, paprika en
kruidenmayonaise

