Café de vrienden
• Salade’s •

• Plankies •

Salade kip | 10
Sla, krokante kip, ui, komkommer,
tomaat, mais
Salade zalm | 12,50
Sla, zalm, ui, komkommer, tomaat, witte
kaas, mais
Tosti’s / Brood
Tosti ham kaas | 5
brood met ham, kaas en een bakje
ketchup
Tosti salami kaas | 5
brood met salami, kaas en een bakje
ketchup
Tosti brie | 6
brood met brie, zonnebloempitten en
honing
Tosti brie bacon | 6,50
brood met brie, honing,
zonnebloempitten & bacon
Tosti de vrienden | 6,50
brood met een heerlijke spread, kaas,
gerookte kip en bacon
Tosti zalm | 7
brood met roomkaas, zalm en dille
Van dobben kroketten | 7,50
2 heerlijke van dobben kroketten met 2
sneeën brood, mosterd & salade
12 uurtje de vrienden | 10,50
1 snee brood met en van dobben
kroket, 1 snee brood met kaas & 1snee
brood met ham& een gekookt ei

Plankie de vrienden | 20
Een heerlijk plankie met van dobben
bitterballen, gefrituurde uienringen,
mosterd, brood met smeersels,
wisselende ham en worst, een bakje
olijven.
Plankie voor 1 | 13
Een plankie die je of lekker in je eentje
kunt nemen of met zijn 2tjes. met
bitterballen, wisselende rauwe ham en
worst en een bakje olijven.
Brood plankie | 6
Brood met verschillende smeersels
Vlees plankie | 6,50
Plankie met wisselende rauwe ham,
worst en olijven
Plankie ham en ei | 6
Rauwe ham rolletjes met een gekookt
ei
Let op onze producten kunnen
allergenen bevatten!

Onze plankie de
vrienden,& borrelplankie zijn aan de
grote kant en kunnen makkelijk
gedeeld worden met 4 personen.
Vraag aan ons personeel voor meer
informatie. Wilt u ’s avonds genieten
van een heerlijk plankie, deze dan
graag van te voren bespreken.

Al onze tosti’s worden geserveerd met
salade

Zie andere zijde

Café de vrienden
• Borrelkaart •

• Warme dranken •

Bakje olijven | 3
Ham rolletjes | 6,50
Opgerolde rauwe ham
met roomkaas en rucola
Bakje nootjes | 2,50
Nacho’s | 5,50

Koffie | 2,40
Espresso | 2,20
Cappuccino | 2,70
Latte macchiato | 3
Koffie verkeerd | 3
Warme chocomelk | 2,50
Thee | 2,20
Cappuccino met slagroom | 3,20
Koffie met slagroom | 2,90
Warme chocomelk met slagroom | 3
Verse muntthee | 3
Verse gemberthee | 3

• Snacks •
Portie bitterballen (6stuks)| 6,50
Kip filet bites (6stuks)| 6
Chicken wings (6stuks) | 6,50
Uienringen (8stuks)| 6
Mini gehaktballetjes (6stuks) | 5
Mini mexicano’s (6stuks)| 6,50
Kaas pukkies (6stuks) | 5,50
Mini loempia’s (6stuks) | 6
Mini frikandellen (6stuks) | 4,50
Snack mix 8 | 6,50
Snack mix 10 | 8,50
Snack mix 16 | 14,50
Snack mix 20 | 16,50
Snack mix 24 | 20

Devrienden.dordrecht@gmail.com

• Diversen Frisdranken 2,60 •
Coca cola
cola light
cola zero
lipton ice tea green
sparkling lipton ice tea
spa rood
spa blauw
fanta orange
sprite
rivella
bitter lemon
tonic
cassis
tomatensap
appelsap
jus d’orange
fristi
chocomelk
Red bull 3,60

Volg en like ons op Facebook

Geef uw mening op tripadvisor

Volg en like ons op Instagram

Zie andere zijde

