Broodjes (koud)

Tosti’s keuze uit wit of bruin brood

Keuze uit: stokbrood en dik gesneden wit desem-oerbrood of
donker meergranen-oerbrood

Ham/kaas
Hawaii
Italië
Ham, kaas, tomaat, paprika en pesto
Cheesy
Ham, kaas, brie, honing en walnoot
Zalm
Met brie, sla, mosterdsaus en gedroogde uitjes

Huize Ruurlo		
8,25
Gerookte zalm, tonijnsalade en eiersalade met pestomayonaise
Stoer van de boer		
6,85
ham, kaas, eiersalade en rundvleessalade met cocktailsaus
Mathilde		6,85
Filet americain, uitjes, gekookt ei, augurk en cocktailsaus
Venetië		7,50
Carpaccio met salade, pijnboompitten, Grana Pandano
en mosterddressing
Gezond		4,95
Gerookte zalm		
5,95
Tonijnsalade huisgemaakt		
5,50
Eiersalade huisgemaakt		
5,50
Filet americain		
5,50
Fartaar		5,50
Brie		5,50

Royal frites met ambachtelijke frieten
3,25
3,75
4,50

Pikante kip		
Verse frites met kipdijreepjes met cajunkruiden, uien,
champignons, paprika, chilisaus en bosuitjes

4,50

Athene		8,95
Verse frites met gyrosreepjes, tzatziki, komkommer, ui,
tomaat en witte kaas

5,50

Beef Teriyaki		
Verse frites, biefstuk, uien, paprika, champignons,
sesamzaadjes en casavechips

Uitsmijters bruin of wit brood met 3 eieren
Boerenuitsmijter 		
Ham, kaas, gebakken groenten en spek

8,50

Uitsmijter speciaal 		
Ham, kaas, rosbief, spek en bolletje rundvleessalade

7,75

Uitsmijter ham en kaas 		
Uitsmijter kaas 		
Strammermax uitsmijter ham 		

6,75
6,25
6,25

Salades

Broodjes (warm)
r!
Spicy chicken de knalle
7,25
Gebakken kippendijvlees met uien, paprika, champignons,
cajunkruiden en chilisaus
More		5,50
Gebakken achterham met uien, champignons en satésaus
Doolhof		6,50
Brie, Castello Blue, honing en walnoot uit de oven
American smoky style 		
6,50
Huisgemaakte pulled pork, crispy bacon, bbq-saus en
koolsalade
Philly steak 		
8,75
Met uien, paprika, jalpeño pepers, gesmolten kaas en
steaksaus
Beef teriyaki		
8,50
Met uien, champignons en paprika

Soep
Tomatensoep met room 		
Maandsoep elke maand een andere soep 		

4,75
4,75

9,95

Brussel		8,95
Verse frites met topping van stoofvlees, spekjes, bosui,
Parmensan, mayonaise en piccalilly
Rotterdam		8,50
Verse frites met kipshoarma, sla, jonge kaas,
knoflooksaus en chilisaus

Plaza Burgers
Onze ambachtelijke burger worden gemaakt van Black Angusrundvlees van vakslagerij Eppink. Deze burgers worden
doorgebakken, maar wilt u hem liever rose gebakken geef dit dan
even aan bij het opgeven van uw bestelling.

Maaltijdsalade met tonijn 		
met brood en knoflooksaus

7,95

Maaltijdsalade met gerookte zalm
met brood en knoflooksaus

7,95

Alle burgers zijn 150 gram, voorzien met burgersaus. Wilt u een
andere saus? Meld het ons. Wel raden wij onze burgersaus aan.
Deze is speciaal voor deze burgers ontwikkelt.

Maaltijdsalade “Snackhuus” 		
met pulled pork, gebakken ui, champignons,
brood en knoflooksaus

8,95

Maaltijdsalade huisgemarineerde carpaccio 		
met mosterd, basilicum, pijnboompitjes,
Grana Pandano-kaas, stokbrood en knoflooksaus

8,95

Snackhuus		6,50
Hamburger met champignons, uien, spek,
bolletje rundvleessalade met rauwkost

Rundvleesslaatje op de hand

2,50
3,50

Den Malle		
Hamburger met gebakken ananas, 1 spiegelei, souflesse,
bolletje rundvleessalade met rauwkost

Deze burgers zijn uit te ruilen voor een kipburger.

2 bolletjes
3 bolletjes

8,95

er!
Karel Willink 		
onze topp
Hamburger met champignons, uien, spek, cheddarkaas,
1 spiegelei, bolletje rundvleessalade met rauwkost

7,50

6,95

Vegan Rotterdam 		
Verse frites met vegatarische shoarma
(eventueel met kaas) sla, knoflooksaus en chilisaus

8,50

Kapsalon 		
Verse frites met döner, sla, knoflooksaus, uien,
tomaat en kaas

7,95

Boerenfrites		5,50
Verse frites met doperwten, wortel, uien, champignons,
spek en mayonaise

Plaza Kidsbox
Met een leuke verrassing
Lekkere frietjes (excl. saus),
keuze uit kroket, frikandel,
kipnuggets 4 st. of
kipfingers 4 st. en een
lekker pakje Capri-Sonne.

4.95

Rob’s favorite		
8,50
Hamburger op toast van zuurdesembrood met pulled pork
met bacon, cheddarkaas en bbq-saus
Hamburger speciaal met gebakken uitjes 		4,75
Big Burger (2 burgers) 		
6,50
Texas baconburger 		
4,75
American cheddar-cheeseburger 		
5,00
Las vegas cheese-baconburger 		
5,50
Kipburger neutraal 		
Kipburger burgersaus 		
Kipburger cheddar-cheese 		
Kipburger Hawaii, met verse ananas 		

3,45
3,95
4,25
4,75

Voor kinderen hebben we een “vieze tafel” vanaf 7 personen.

Wij hebben een Plaza verjaardagsboek!
Schrijf je adresgegevens en
verjaardagsdatum op, dan krijg je van
ons een verjaardagskaart die je bij ons
kunt inleveren voor een gratis kidsbox
met een leuke verassing!

Kipmenu’s

Supertjes

Hotwings KFC-style

Kipschnitzelmenu		10,95
Boerenkipschnitzelmenu 		 12,95
Kipschnitzel Hawaiimenu		 12,95
Jagerkipschnitzelmenu		12,95
Zigeunerkipschnitzelmenu		12,95
Halve haanmenu		 11,95
Kipsatémenu		11,95
Kipshaslickmenu		11,95
Hete kipmenu		 10,95
Kipshoarmamenu		10,95

Stilt de grote honger, alles in 1 bak, lekker en makkelijk!

Hotwings
Bucket Hotwings
Bucket Hotwings

combo met frisdrank (0,5l) óf milkshake (0,4l) 		 +€ 2,00
2x kroket en een patat met 		
2x kaassoufflé en een patat speciaal 		
2x frikandel en een patat speciaal 		
2x mexicano en een patat satésaus 		
2x pikanto en een patat speciaal 		
2x kipcorn en patat speciaal 		
6x hotwings en patat met 		

5,50
5,75
5,75
6,25
6,00
6,00
6,25

Hamburger met gebakken uien-menu patat met-combo
met frisdrank (0,5l) of milkshake (0,4l) naar keuze 		
8,95
Texas baconburgermenu patat met-combo
met frisdrank (0,5l) of milkshake (0,4l) naar keuze 		

9,50

6 stuks
18 stuks
24 stuks

4,80
13,50
17,50

Kipsnacks
Kipcorn		2,20
Kipfingers		2,95
Kipsaté van mals dijenvlees		
5,95
Sitostick kip/kalkoen in een krokant jasje		
2,85
Shaslick kip
2 spiesjes
4,95
Halve Haan (poelier Wolters uit Harreveld) 		
6,50
Kipschnitzel 		
5,95
Jagerkipschnitzel 		
6,75
Zigeunerkipschnitzel 		
6,75
Boerenkipschnitzel 		
7,75
Kipschnitzel Hawaii 		
7,75

Frites
Frites zonder
Frites met
Frites speciaal
Frites Joppie
Frites satésaus
Frites oorlog

Vleesmenu’s

normaal
1,95
2,45
2,95
2,95
2,95
3,35

groot
2,75
3,35
4,00
4,00
4,00
4,35

Vlaamse friet
2,40
2,90
3,30
3,30
3,30
3,85

Spare-ribsmenu		13,95
Kogelbiefstuk met kruidenboter		 13,95
Schnitzelmenu		10,95
Kipschnitzelmenu		10,95
Boerenschnitzelmenu		12,95
Schnitzel Hawaiimenu		 12,95
Jagerschnitzelmenu		12,95
Zigeunerschnitzelmenu		12,95
Varkenshaassatémenu		11,95
Hamburgermenu met gebakken ui		
8,95
Gehaktbalmenu		7,95

Familliezak portie

portie

beker

Vegetarische menu’s

Mayonaise/curry/ketchup
0,50
Gebakken uien		
Speciaalsaus/knoflooksaus
0,75
Joppiesaus/satesaus
0,75
Zigeunersaus
0,95
Jagersaus
0,95

2,00
2,00
2,25
2,25
2,50
2,50

Vegetarisch groente-kaasschijfmenu 		
met champinons en ui oversmolten met kaas

9,95

Vegetarisch shoarmamenu		

10,95

Vismenu’s
Kibbelingmenu		10,95
Zalmmenu		13,95

Deze menu’s worden geserveerd met frites en salade met
mosterddressing.

1,90

U heeft de keuze uit normale en dunne frites. Graag per
bestelling 1 soort frites opgeven. Bij geen keuze gebruiken wij
normale frites. Online bestellingen: alleen normale frites.

Wilt u de frites glutenvrij gebakken hebben? Dit is geen probleem
voor ons!

Sauzen

Vegetarische snacks
Kaassoufflé		1,90
Souflesse (pittige kaassouflé)		2,10
Bamischijf		1,90
Groentekroket		2,00
Kaas-/groente schijf		
2,65

Snacks
Runderkroket 		
1,90
Goulashkroket		2,00
Van Dobben rundvleeskroket		
2,30
Van Dobben kalfskroket		
2,45
Glutenvrije kroket		
2,35
Frikandel		1,85
Frikandel speciaal 		
2,50
Frikandel XXL		
3,80
Glutenvrije frikandel		
2,35
Bamischijf		1,90
Nasischijf		1,90
Knakworst		2,00
Lihanboutje		1,90
Pikanto		2,15
Mexicano		2,35
Berenhap (excl. saus)		3,25
Duitse braadworst		
2,75
Shoarmarol		2,50
Loempia		3,65
Loempia speciaal (gebakken annanas, ei, ham en pindasaus) 5,25
Satéspies van de haas		
5,95
Schnitzel		5,95
Jagerschnitzel		6,75
Zigeunerschnitzel		6,75
Boerenschnitzel		7,75
Schnitzel Hawaii		
7,75
Slagersgehaktbal		2,95
Spareribs hele streng (500gr)		7,25

Vissnacks
Kibbeling 		
Gebakken zalm		

3,95
5,95

Minisnacks
Bitterbal 		
Kipnugget 		
Mini frikandel 		
Mini bamiballetje 		
Mini loempia 		

0,55
0,50
0,50
0,55
0,60

Dranken

Warme dranken

Cola, cola light, sinas, Sprite, Chaudfontaine rood of blauw

Thee 		
Koffie 		
Espresso 		

Frisdrank 0,2 ltr, glazen fles 		
2,35
Frisdrank 0,5 ltr, petfles 		2,75

2,35
2,35
2,35

Cappuccino		2,65
Koffie met veel melkschuim

Bieren
Grolsch fles 		
2,75
Radler fles 		2,95
Weissen Ayinger 0,5ltr 		4,50
Lichte hout en amandel smaak
La Chouffe 		
Blond bier, fris fruitig en korriander

4,95

Maredous trippel 		
Zoet, zuur en bitter met robuuste afdronk

4,50

Barbar 		
Kruidig, bloemig met citrus

4,95

Texels Schuumkoppe 		
Tarwebier, donker witbier, puur en robuust

3,50

Liefmans 		
Fruitbier met ijs

3,75

Koffie verkeerd		
Koffie met veel melk

2,65

Cafe brullee de topper		
Koffie met caramel, vanille, slagroom, hazelnoot
en stroopwafelstukjes

3,95

Espresso coretto met een scheutje Tia Maria 		
Hazelnootkoffie met melkschuim 		
Kaneelkoffie met melkschuim 		
Karamelkoffie met melkschuim 		

3,50
3,35
3,35
3,35

Wijnen van bodega Norton
Bodega Norton Finca la Colonia Sauvignon Blanc 		
Citrusfruit inclusief roze grapefruits en frisse kruiden

4,00

Finca la Colonia Chardonnay		
Exotisch fruit met citrusfruit en groene appels
met ronde afdronk

4,00

Finca la Colonia Cabernet Sauvignon Rosado		
Vol fruit, knallende kersen en sappige frambozen

4,00

Gebak
Warm appelgebak 		
Warm appelgebak met slagroom 		
Warm appelgebak met slagroom en bolletje ijs 		

Finca la Colonia Merlot		
4,00
Kersen en bramen, naast tonen van viooltjes en eucalyptus
Finca la Colonia Malbec		
4,00
Rijp, zoetig fruit en spicy aroma’s waaronder zwarte peper

2,75
3,25
3,95

Soft & Shakes
Brizzle 		
3,75
Keuze uit:
Holland stroopwafel met karamel en karamelblokjes
België witte en bruine chocoladepallets, en chocoladesaus
Verse aardbei met aardbeiensaus en chocola (seizoensgebonden)
Sorbet 		
Keuze uit: rum-rozijnen, kersen en aardbeien

3,25

Milkshakes
Keuze uit: vanille, aardbei, chocolade, banaan
klein 		
middel 		
groot 		

2,35
2,85
3,35
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