SOEPEN
Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter
Groentesoep met stokbrood en kruidenboter

KOUDE BROODJES
4,00

Baguette gezond

4,00

achterham, jong belegen kaas, sla, tomaat,
komkommer en ei

WARME BROODJES
7,50

verse shoarma met sla en knoflook- of whiskysaus
7,00

geroosterde kip met sla, verse ananas
en zoetzure saus

BAGUETTE ROYAAL

fricandeau met sla, gebakken ui en honingmosterdsaus

Baguette beenham speciaal

gebakken beenham met sla, gebakken ui en
honing-mosterdsaus

7,00

7,00

Baguette kapsalon

8,00

verse shoarma met sla, friet, kaas en
knoflooksaus
7,50

Uitsmijter ham/kaas

7,00

Uitsmijter spek

7,50

drie gebakken eieren op drie boterhammen met
ham en kaas, geserveerd met sla en rauwkost

drie gebakken eieren op drie boterhammen met
ham, kaas en spek, geserveerd met sla en rauwkost
8,00

drie gebakken eieren op drie boterhammen met
ham, kaas, spek, champignon, paprika en ui,
geserveerd met sla en rauwkost

Al onze salades worden geserveerd met brood en boter

Carpaccio salade
3,50

dikke boterhammen met jong belegen kaas,
achterham en ketchup

9,00

carpaccio met salade, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en truffelmayonaise

Zoete kipsalade

8,00

Zalmsalade

9,00

kipstukjes met zoet gebakken ananas, salade en
diverse soorte garnering

7,50

mexicano XXL met sla, gefrituurde uien en
satésaus
langzaam gegaard varkensvlees met sla en
barbecuesaus

8,00

MAALTIJDSALADES

geroosterde kip met sla, paprika, champignons,
spek en ui

Baguette pulled pork

Baguette carpaccio

Uitsmijter De Spijker
7,50

Baguette mexicano XXL

8,00

zalmcarpaccio met sla, rode ui en bieslookroomkaas

UITSMIJTERS

gehakt met sla, paprika, champignons en spek

Huisgemaakte tosti

Baguette gerookte zalm

7,50

Baguette boerengehakt

Baguette boerenkip

7,50

carpaccio met sla, pijnboompitjes,
parmezaanse kaas en truffelmayonaise

beenham, kaas, ui, champignons,
champignonroomsaus en gefrituurde ui

Baguette warm vlees speciaal

Baguette filet american

filet american met sla en uitjes

Baguette shoarma
Baguette hete kip

6,50

8,00

zalmcarpaccio met salade, rode ui en diverse
soorten garnering

TOPPERS
Truffelpatatje uit de oven

6,00

Frietje hete kip

7,50

truffelmayo met parmezaanse kaas
geroosterde kip, ananas, chilisaus en sla

Frietje pulled pork

8,00
pulled pork, barbecuesaus, rode ui en frisse salade

Boerenfriet

gebakken paprika, champignons, spek en ui

Heeft u een allergie? Laat het ons weten

5,00

MENU'S

BURGERS

Schnitzel menu

11,00

Alle burgers zijn gemaakt van 100% Angus beef,
150gr. rosé gebakken, gepresenteerd op een
Italiaanse bol

Zigeunerschnitzel menu

12,00

Angus beef burger

200gr. schnitzel
geserveerd met friet, rauwkost en maynoaise

200gr. schnitzel met zigeunersaus
geserveerd met friet, rauwkost en mayonaise

Champignonschnitzel menu

12,00

200gr. schnitzel met champignonroomsaus
geserveerd met friet, rauwkost en mayonaise

DE SPIJKER SCHNITZELMENU

12,50

200gr. schnitzel met paprika, champignon,
spek en ui, geserveerd met friet, rauwkost
en mayonaise

Varkenshaas saté menu

12,50
varkenshaas met huisgemaakte satésaus en
gefrituurde uitjes, geserveerd met friet, rauwkost
en mayonaise
11,00
Warm vlees speciaal menu
fricandeau met saté- of champignonroomsaus en
gebakken uien, geserveerd met friet, rauwkost en
mayonaise

300gr. shoarma met whisky- of knoflooksaus
geserveerd met friet, rauwkost en mayonaise

Angus beef menu

keuze uit één van onze Angus beef burgers
geserveerd met friet, rauwkost en mayonaise

Hete kip menu

11,50

11,50

12 uurtje

Amerikaanse beef burger

8,00

met sla, tomaat, komkommer, cheddar cheese,
grove uienringen, spek en barbecuesaus

De Spijker beef burger

8,00

8,50

met sla, tomaat, komkommer, gebakken
champignons, paprika en zachte huisgemaakte
mayonaise

Pulled pork burger

8,50

met pulled pork, sla, komkommer, tomaat,
cheddar cheese en barbecuesaus

BORRELBITES
Gemengde bittergarnituur

5,00

10 stuks, geserveerd met curry en mayonaise

Bitterballen

5,00

Frikandelletjes

5,00

10 stuks, geserveerd met mosterd en mayonaise

10 stuks, geserveerd met mosterd en mayonaise

10,50

geroosterde kip met ananas in zoetzure saus
geserveerd met friet, rauwkost en mayonaise

loempia met ham en gebakken ei, geserveerd met
friet, rauwkost en mayonaise

8,00

met sla, tomaat, komkommer, kaas,
gebakken ui, spek en zachte huisgemaakte
mayonaise

met sla, tomaat, komkommer, spek en spicy
sambal

12,00
bami of nasi geserveerd met huisgemaakte
varkenshaas en satésaus, gefrituurde uitjes, ham,
gebakken ei en rauwkost

Shoarmaschotel

Hollandse beef burger

Spicy beef burger

Bami of nasi menu

Loempia speciaal menu

7,50

met sla, tomaat en komkommer

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN
10,50

Volgens traditioneel recept, met speciaal
geselecteerd draadjesrundvlees

5,50

6 stuks à 35 gram, geserveerd met mosterd
en mayonaise
9,50

kopje tomatensoep, drie sneetjes brood met een kroket,
gebakken ei en ham/kaas
geserveerd met rauwkost en mosterd

Chicken tenders

5,00

Nacho's

6,00

Borrelplank

10,00

4 stuks, geserveerd met chilisaus
Met huisgemaakte chili roomsaus en kaas

Diverse koude hapjes zoals kaas, worst,
komkommer, tomaatjes en chips

Heeft u een allergie? Laat het ons weten

DRANKEN
kaart

WARME DRANKEN

IETS LEKKERS ERBIJ
Appeltaart
Worstenbroodje

2,95
2,75

Nacho's

6,00

Borrelplank

10,00

Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Thee (verschillende smaken)
Verse muntthee met honing
Verse gemberthee met citrus
Warme chocomel

2,20
2,50
3,75
2,20

Slagroom
Hazelnoot- of caramelsiroop

0,50

Tot 21 uur te bestellen:

0,50

Gemengde bittergarnituur

3,50
3,50
3,50

Met huisgemaakte chili roomsaus en kaas
Diverse koude hapjes zoals kaas, worst,
komkommer, tomaatjes en chips

5,00

10 stuks, geserveerd met curry en mayonaise

Bitterballen

5,00
10 stuks, geserveerd met mosterd en mayonaise

KOUDE DRANKEN
Pepsi Cola
Pepsi Max
Lipton Ice Tea
Fuze Tea Green
Fanta
7UP
Tonic
Bitter Lemon
Cassis
Appelsap
Jus d'orange
Sourcy rood
Sourcy blauw
Rivella

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

Chocomel
Fristi

2,50
2,50

Red Bull
AA drink
Sourcy vitamin water

2,75
2,50
2,75

SPECIALE KOFFIES
Irish Coffee

5,50

6 stuks à 35 gram, met mosterd en mayonaise

Frikandelletjes

5,00

Chicken tenders

5,00

10 stuks, geserveerd met curry en mayonaise

4 stuks, geserveerd met chilisaus

WIJNEN

Glas

Fles

Huiswijn wit

3,50

17,50

Huiswijn rood
Huiswijn rosé

3,50
3,50

17,50
17,50

Zoet of droog

COCKTAILS
Mojito

7,00
Bacardi, limoen, munt, bruine suiker, bruiswater
en ijs
7,00
Mojito strawberry
Bacardi, aardbei, limoen, munt, bruine suiker,
grenadine, bruiswater en ijs
7,00
Strawberry Baileys

Baileys strawberry cream, Bacardi, aardbeien
milkshake en slagroom
6,00

Koffie met Jack Daniel's Whiskey

French Coffee

6,00

Baileys Coffee

6,00

Koffie met Grand Marnier en slagroom

Koffie met Baileys, slagroom en
chocoladesnippers

Bourgondische bitterballen

Vraag gerust naar onze
bierkaart. We hebben ook
veel alcoholvrije keuzes.

