
De trechter

ONTBIJT tot 11:30

Ontbijt de Trechter

Ontbijt deluxe

Ontbijtburger

omelet naturel

omelet zalm
spek en ei
smoothie van de dag

boerenomelet

Uitsmijtertje ham/kaas, zoet beleg, 
brood, koffie of thee en glaasje jus

Div broodsoorten, ham, kaas, salami, 
parmaham, brie, zoet beleg, 
gebakken eitje, koffie of thee, glaasje jus 
en bubbels!

Bacon, avocado en een gebakken eitje

Verse jus +1,50

ontbijt, lunch & more!

Al onze gerechten worden met liefde bereid, dit kost soms 
wat meer tijd! Zit, relax en geniet!

9,00

6,00

9,50

10,75

7,50

5,50

7,95

9,95



huisgemaakte soep met brood
tomatencremesoep
gegratineerde uiensoep
goulashsoep
Soep van de dag

(seizoensgebonden)

toppers de bekende weg

pita chicken

pita pulled pork

broodje Bief oosterse wijze

chili con carne
lunch ribs

Stokbrood de trechter

maisbroodje taco

Huisgemaakt kippenpasteitje

uitsmijter ham en/of kaas

twee rundvleeskroketten op brood

huisgemaakt zuurvlees

kipsate de trechter

Spareribs

12 uurtje
hamburger de trechter

Heerlijk gemarineerde kip

Tacogehakt, ananas, met kaas overbakken

Tomatensoepje, broodje kroket, 
uitsmijtertje ham/kaas, aardappelsalade200gr, bacon, kaas, gebakken ui, sla, saus

Met frites of brood

Met frites

Met frites of brood

Onze topper! Met frites

Langzaam gegaard mals spareribs vlees

Seizoensgebonden

Glutenvrij brood indien voorradig +1,00
Frites i.pv. brood +1,75
Extra frites +3,75Heeft u een allergie? Meld het ons!

wij geven 1 rekening per tafel!

7,50

5,50

6,95

7,95

10,50

10,50

12,95

10,00

9,25

9,25

9,25

9,50

13,50

7,50

10,95

12,95

14,95

19,95



salades met brood

tosti’s

kids

de trechter

kipsalade

kinderpannekoek
kroket/frikandel met frites
kids spareibs met frites

tosti ham en/of kaas

tonijnsalade

champignons in knoflook

biefsalade

hawaii
tonijn
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ui

Met kaas overbakken

Twee sneeën wit of bruin, 
overbakken

Ham, kaas, ananas, tomaat

Only kids!

mozarella-tomaat-pesto
warm gehakt Met gebakken ui

panini’s

wraps

tot 15:00

tot 15:00

tot 15:00

tonato
carpaccio
zalmfilet

ham en/of kaas

espagnol
brie
caprese

Italiano Kaas, parmaham, zontomaat

Kaas, salami, ui, tomaat

Rucola, zontomaat, honing

Mozzarella, tomaat, pesto

Knoflookspread

Avocado

Truffelcreme

boerenbruin tot 15:00

carpaccio
zalmfilet avocado

mix Parmaham brie

huisgemaakte tonijn
ham/kaas gezond
speciaal

Truffelcrème, rucola, grana padanokaas

Pesto, zontomaat, rucola

Ham, kaas, salami gezond, knoflooksaus

4,95

7,75

6,95

7,95

7,95

9,50

9,95

10,50

10,50

10,50

10,50

9,50

9,50

7,00

6,95

7,50

6,95

9,50

7,00

13,95

13,95

16,95

9,00

4,95

4,95

4,95

9,75



fris

borrelkaart

koffie en thee
Koffie

Pepsi, pepsi max, Sisi, 7up,
sourcy blauw / rood
Royal club Tonic, Bitter Lemon,
Cassis, Ginger Ale, 
Appelsap, Jus d’Orange, Tomatensap
lipton ice tea, ice tea green
Rivella, crystal clear
Fristi, chocomel
verse jus
smoothie van de dag

bitterballen

stokbrood kruidenboter
bruschetta

snackmix
calamares
nacho's
nacho's

Cappuccino
Latte Macchiato

verwenkoffie

Cappuccino de trechter

latte macchiato speciaal

Koffie verkeerd
Cortado

loose Tea

Verse munt / gemberThee
Warme chocomel met slagroom

Verse muntThee
Verse gemberThee

Panna Montana

Espresso

Keuze uit karamel, amaretto, vanille, 
hazelnoot of kaneel.

English Breakfast
Earl Grey
Fruity Sencha
Jasmine Gold
Magic Africa Rooibos
Pure Fruit

Koffie met karamel, vanille, en kaneel.

Koffie met slagroom en kaneel

Met kaas overbakken

Met kaas en taco overbakken

Vanaf 15:00

Espresso met warme melk

Koffie met slagroom

2,25

2,25

2,50

2,50

2,50

3,00

3,00

3,50

3,50

3,50

2,50

3,25

3,25

3,95

2,75

2,40

2,40

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

5,50

4,00

2,65

6,00

6,00

6,50

7,00

7,00

10,50

3,75

Vraag naar onze zoetigheid van de dag


