Frisdrank
Cola en Cola light, Fanta, Sprite, Spa Rood of Blauw, Koude Choco, Appelsap
Bitter Lemon, Tonic, Ice Tea, Jus de Orange, Fristi, Rivella, Cassis

€ 2,00
€ 2,20

Warme drankjes
Koffie, Thee, Espresso
Koffie met slagroom
Cappuccino of Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Warme Choco
Cappuccino Amaretto of Caramel (zonder alcohol)
Cappuccino Amaretto (met alcohol)
Irish Coffie

€ 2,00
€ 2,30
€ 2,25
€ 3,00
€ 2,25
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,50

Alle koffiesoorten ook coffeïnevrij = + € 0,25

Gebak

Appelgebak
Speciaal gebak - vraag naar het aanbod
Slagroom

€ 2,25
€ 3,00
€ 0,50

Alcoholische Drankjes
Flesje Bier
Wijn (rood, wit of rosé)

€ 2,25
€ 3,50

Voor bij de Borrel
Portie Kaas
Bordje Patat
Kroket *
Frikandel *
Portie bitterballen of gehaktballetjes / rund (8 stuks)
Portie minifrikandelletjes (8 stuks)
Bal gehakt met mosterd of mayonaise (Rundvlees)
Nachos met gesmolten kaas, créme fraiche en guacamole
Mayonaise, Curry of ketchup

€ 4,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,75
€ 4,00
€ 0,30

* met een zacht broodje erbij € 0,50 extra

Pizza

€ 8,00

* diverse soorten - vraag naar het aanbod

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden aan ons personeel
Het nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan

Tosti's en Soep
* Tosti Ham & Kaas
* Tosti Oegenbos (vegetarisch) met gesmolten Kaas en een topping van
van gebakken champignons, ui en Provencaalse kruiden

€ 3,25
€ 3,50

* Romige tomatensoep met crème fraiche en pijnboompitten
en geroosterd brood met roomboter

€ 5,50

Panini's
Panini Parijs

* met Boursin, Franse Ham, gesmolten Kaas en een topping
van gebakken champignons, ui en Provencaalse kruiden

€ 5,50

Panini Tonijn

€ 5,50

Panini Kip

€ 5,50

Panini Pulled Pork

€ 5,50

* met gesmolten kaas en tonijn

* met gesmolten kaas, kippengrilworst en pesto

* met gesmolten kaas en pulled pork
U kunt ons terras, BBQ-plaats of onze grote hal voor uw eigen feest of partij afhuren.
Alles is bespreekbaar, u kunt uw eigen BBQ regelen, uw eigen drank meenemen of
de drank en hapjes door ons laten verzorgen.
Vraag aan Anja of Erik naar de mogelijkheden. Wij staan open voor alle opties.
Ook in combinatie met een koffietafel een ontbijt of lunch.

Openingstijden
Maandag t/m zondag 10 - 17 uur
Maar….onze openingstijden kunnen afwijken.
Met slecht weer zijn we gesloten
maar met mooi weer zijn we eerder of langer geopend.
Wilt u zekerheid, bel dan even!
Telefoonummer: 055 - 323 15 55
Mobiel: 06 - 57 33 33 03
e-mail: info@oegenbos.nl

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden aan ons personeel
Het nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan

