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Bezorgen voor Bedrijven
 Voor bedrijven is het mogelijk de bestelling te laten bezorgen. 
 In verband met het maken van de planning vragen wij u de bestelling 
 minimaal één uur van tevoren telefonisch door te geven. Wij rekenen   
 hiervoor geen bezorgkosten wanneer de bestelling boven de € 15,00   
 is, maar vragen wel uw begrip indien uw bestelling enkele minuten   
 eerder of later dan de gewenste bezorgtijd bij u wordt afgeleverd. 
 Verder is het mogelijk de bestellingen op rekening te plaatsen.

Gratis WIFI
 Om gebruik te maken van het gratis WIFI netwerk selecteert u na het opstarten
 van uw laptop of mobiel device het beschikbare netwerk: SNACKBAR 

Verantwoord Ondernemen
 Als onderneming hechten wij grote waarde aan een lange levensduur van het 
 frituurvet en willen wij u een smakelijk eindresultaat bieden. Daarom controleren 
	 we	ons	frituurvet	dagelijks	door	het	te	fi	lteren	of	te	vernieuwen.	Daarnaast	voldoet	
 ons frituurvet aan de eisen van de code of practice van het MVO en bevat minder 
 dan 5% transvetzuren.

NETWERK CODE:

SNACKBAR

Verhaal van Vroeger
 Op het adres Helmondseweg 65 stond tot medio 
 1966 boerderij “De Helleman”. In 1973 werd een 
 Korti-discount in gebruik genomen met aangrenzend 
 een bijkantoor van Rabobank Deurne. In 1984 opende
 Fam. van den Berkmortel cafetaria “De Smulhoek”. 



Cafetaria Top 100
 Met trots melden wij dat De Snackbar lunch and dinner al jaren in de lijst van de landelijke Cafetaria Top100 staat.
	 Dit	is	een	onafhankelijke	ranglijst	van	topcafetaria’s,	samengesteld	door	het	vakblad	Snackkoerier.	
	 Met	behulp	van	anonieme	juryleden	die	hun	sporen	in	de	branche	hebben	verdiend,	worden	honderden	cafetaria’s		 	
 bezocht en beoordeeld. Er wordt gekeken door het oog van de kritische consument, en er wordt gelet op alle 
 aspecten die een cafetaria voor deze consument aantrekkelijk maken. Denk hierbij aan smaak en bereiding van 
 de producten, gastvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, hygiëne en natuurlijk de uitstraling van onze zaak.

Catering
 Heeft u iets te vieren? Onze cateringservice neemt u het werk uit 
 handen en zorgt ervoor dat uw gasten van overheerlijke buffetten, 
 mooi opgemaakte salades en smakelijke hapjes kunnen smullen. 
 Heeft u vragen? Wij denken graag mee over een perfecte invulling 
 van uw feest!

Online Bestellen
 Op elk moment van de dag lekker eten bestellen, wanneer het u uitkomt. Online eten bestellen bij De Snackbar lunch
 and dinner gaat gemakkelijk en snel! Ontdek het gemak en bestel op www.desnackbardeurne.nl of via onze BestelApp! 
 Betaal gemakkelijk en veilig via IDEAL zodat u geen last heeft van wachtrijen bij het afhalen van uw bestelling.

Klantenkaart
 Met onze klantenkaart bieden wij u tal van voordelen. Zo zullen er bij iedere bestelling spaarpunten bijgeschreven 
 worden via een terminal in de zaak. Ook krijg je persoonlijk bericht van onze nieuwe ontwikkelingen en acties.
 De pas is verkrijgbaar aan de kassa en hiervoor vragen wij 2,50 (borg).



Brood op de Plank! Hierop smeren wij voor u een evenwichtig, gezond en 
vezelrijk broodje dat vers belegd wordt met de meest heerlijke

ingrediënten en verrassende combinaties.



Broodje
Pulled Pork

langzaam gegaard
varkensvlees



Koude Broodjes
 
 Gezond  /  Ham, kaas, tomaat,  komkommer,  gekookt ei ,  rauwkostsalade en rode ui   5,75
 Carpaccio  /  Rundercarpaccio,  zongedroogde tomaat,  pi jnboompit ten,     7,75
 t ruf fe lmayonaise, rucola en grana padano          
 Zalm  /  Gerookte zalm, kruidenroomkaas, gekookt ei  en een fr isse mosterd-di l lesaus  7,75
 Fi let  Americain  /  F i let  americain,  gesnipperd ui t je en gekookt ei      4,50
 Oude kaas  /  Oude kaas, pi jnboompit ten en truf fe lmayonaise     4,75
 Prosciut to ham  /  I ta l iaanse ham, kruidenroomkaas, rucola en pi jnboompit ten    4,50
 Br ie  /  Br ie,  dadels,  honing en walnoot        5,75
 Salami  /  Salami,  groene pesto,  zongedroogde tomaat en I ta l iaanse kruiden    4,25

Warme broodjes
 Pul led pork  /  Langzaam gegaard varkensvlees, uien, champignons en BBQ saus      8,95
 Kipsnip speciaal  /  Gekruide kipreepjes met uien, champignons, paprika en gr i l lsaus  9,50
 Bourgondische ham  /  Beenham met honing-mosterdsaus      7,95
 Ter iyaki  /  Biefstukreepjes,  prei ,  champignons, taugé en ter iyakisaus     9,75
 Shoarma  /  Varkensvlees met uien, champignons, paprika,  knof looksaus en Turks broodje   8,95
 Saté  /  Dr ie stokjes gemarineerde kipsaté met pindasaus      7,95
 Bal  gehakt  /  Grootmoeders gehaktbal  u i t  de jus,  rucola en mosterd    5,95
 Ambachtel i jke kroket  /  Smeuïge ragout met overheer l i jk  draadjesrundvlees en mosterd  4,50

Barra Rustica    Donker Bagnat    Wit Bagnat +0,75    Bun Greco +0,75    Triangel Meergranen +0,75



Broodje
Gezond

triangel meergranen



Even lekker lunchen

Voor de middagmaaltijd of lunch wordt doorgaans een half uur tot uur uitgetrokken. 
Van dit smakelijk moment op de dag moet je genieten. Zo bestaat onze lunch uit de mooiste 

gerechten. Er is voor iedereen wel iets lekkers te kiezen.

Soepen
 
 Tomatensoep  /  Crèmesoep met bal len        4,95
 Groentesoep  /  Verse groenten en runderbal let jes      5,25
 Soep van het moment  /  Iedere keer een verrassing!     5,50
 Kleint je soep  /  Tomaten- of  groentesoep         3,75 
 Broodplankje  /  Wit  en donker bagnat,  a io l i  en kruidenboter    3,50

 Onze soepen worden geserveerd met vezelr i jk  brood en kruidenboter.

Lunchgerechten
 Lunchplankje  /  Dr ie sneet jes brood met ham en kaas, spiegelei ,     9,95
 ambachtel i jke kroket en een kopje tomaten- of  groentesoep     
 Lunchplankje Vis  /  Dr ie sneet jes brood met gerookte zalm,     10,95
 toni jnsalade en een garnalenkroket        
  Kroketten met brood  /  Twee ambachtel i jke v leeskroketten met mosterd     7,25
 Boerenomelet  /  Gebakken ui ,  champignons, paprika en spekjes    8,95
 Uitsmi j ter  ham en-of  kaas  /  Dr ie sneet jes brood met dr ie ei t jes    7,95
 Uitsmi j ter  De Snackbar  /  Dr ie sneet jes brood met ham, kaas, 
 gebakken ui ,  champignons, paprika en spekjes      9,95



Panini en Tosti
 Panini  Americaans  /  Gekruide kipf i let ,  kaas, tomaat en rode ui      4,50
 Panini  I ta l iaans  /  Salami,  pesto,  kaas, zongedroogde tomaat en rode ui     4,50
 Panini  Noorse zalm  /  Gerookte zalm, rode ui  en kruidenroomkaas   6,50
 Panini  Provencaals  /  Br ie,  spekjes en honing      4,95

 Tost i  /  Ham en kaas          4,50
 Tost i  Hawai  /  Ham, kaas en gebakken ananas      5,75
 Tost i  Br ie  /  Br ie,  walnoot en honing        5,95
 Funky Tost i  /  Kaas, champignons, ui ,  cr ispy bacon en gebakken ei    6,95

Sandwich
 
 Onze sandwiches worden gemaakt van tramezzino brood. Dit is heerlijk Italiaans brood    
  zonder korst. Op de sandwiches zit standaard tomaat, komkommer en een gekookt ei. 

 Hol lands  /  Jong belegen kaas, ham en mosterd-di l lesaus     5,75
 Americaans  /  Gekruide kipf i let ,  coleslaw en cocktai lsaus      6,50
 Noorse  /  Gerookte zalm, kruidenroomkaas en mosterd-di l lesaus    7,95
 I ta l iaans  /  Salami,  groene pesto en zongedroogde tomaat     5,75
 Frans  /  Br ie,  honing en walnoten        6,95

Belegde broodjes
 
 Ham	of	Kaas	 	 3,25	 	 Gekookt	Ei	 		2,95	 	 Gekruide	kipfilet	 	 4,25
 Ham en kaas  3,50  Eiersalade   4,25  Kruidenroomkaas  3,25
      Tonijnsalade   4,75

Barra Rustica    Donker Bagnat    Wit Bagnat +0,75    Bun Greco +0,75    Triangel Meergranen +0,75



Licht, gezond en lekker

Salades zijn weer hot! Een maaltijdsalade is lekker, makkelijk, fris en gezond. 
Wij maken heerlijke combinaties met verschillende verse ingrediënten zoals gegrilde kip, franse 

brie, biefstukreepjes en garnalen. Proef en ervaar nu zelf onze smakelijke maaltijdsalades!

Maaltijdsalades
 
 Carpaccio  /  Rundercarpaccio,  zongedroogde tomaat,  pi jnboompit ten,     13,95
 t ruf fe lmayonaise, rucola en grana padano       
 Caesar Salade  /  Gegri lde of  krokante k ipf i let ,  cherrytomaat,      13,95
 rode ui ,  gekookt ei ,  grana padano en honingmosterdsaus     
 Salade Scampi  /  Black-t iger garnalen, prei ,  rode ui ,  taugé     13,95
 en Japanse sesamsaus          
 Salade Br ie  /  Lauwwarme br ie,  honing, zongedroogde tomaat,  dadels en walnoot 13,95
  Noorse Salade  /  Gerookte zalm, gekookt ei ,  pi jnboompit ten,         13,95
 rode ui ,  cherrytomaat,  komkommer en mosterd-di l lesaus     
 Oosterse Salade  /  Biefstukreepjes,  champignons, prei ,  rode ui ,      13,95
 taugé en ter iyakisaus  
 Salade De Snackbar /  Rundercarpaccio,  3 black t iger garnalen,    16,95
 zongedroogde tomaat,  p i jnboompit ten,  t ruffe lmayonaise, rucola en grana padano    
       
 Geserveerd met een vezelr i jk  broodje en kruidenboter.

Huzarensalade
 Huzarensalade klein  /  1 bol let je Brabantse rundvleessalade    3,50
 Huzarensalade groot  /  3 bol let jes Brabantse rundvleessalade    5,95



Krokante
Kipsalade

met verse jus d’orange



Voor “De Burger Meesters” gebruiken wij alleen het beste kwaliteitsvlees: 
De MRIJ rund (Maas-Rijn-IJsselras). Door de perfect afgestemde voeding 
proef je de puurheid terug in het product. Lekker sappig en vol van smaak. 

Succes gegarandeerd! Proef de beste Burgers van Deurne nu zelf.



Boeren
Burger
menu met frites

en maïskolf



Burger Meesters 
 Classicburger  /  MRIJ burger (150 gram) lo lo verde, tomaat,  rode ui ,    6,50
 zoetzure komkommer,  mosterd en burgersaus      
 Boerenburger  /  MRIJ burger (150 gram) cheddar cheese, cr ispy bacon,   8,25
 lo lo verde, gebakken ei ,  tomaat,  rode ui  en burgersaus  
 Truffe lburger  /  MRIJ burger (150 gram) grana padano kaas, t ruf fe l -    7,95
 mayonaise en rucola
  Pul led Porkburger  /  MRIJ burger (150 gram) pul led pork,  cheddar cheese,  9,50
 lo lo verde, tomaat,  zoetzure komkommer en BBQ-saus  
 Snackbarburger 2.0  /  MRIJ burger (150 gram) cheddar cheese, rode ui ,    7,75
 tomaat,  zoetzure komkommer,  lo lo verde, burger-  en giantsaus

Voor bij de Burger
Authentieke frietjes 2,45
Rauwkostsalade   2,95
Maïskolf     2,95
Milkshake  2,50
Grolsch Kornuit  2,50

Extra Toppings
Cheddar cheese  0,50
Gebakken ei   0,60
Gebakken ui     0,50
Crispy bacon   1,00
Champignons  1,00

Originals
Hamburger        3,25
Hamburger speciaal     3,75
Hamburger hawai      4,50
Cheeseburger      3,75
Cheese alla Henny     3,75
Hamburger De Snackbar     5,50



Pulled Pork
Burger

met frites en maïskolf



Meer keuze meer beleving

Iedereen houdt van gezond en lekker eten. Daarom is wokken helemaal van deze tijd.
Hierbij draait alles om smaak, traditie en cultuur. In de wokpan bereiden we een 

complete, gezonde maaltijd met allerlei verse ingrediënten.

Wokgerechten
 
 Kip Bombay Bal i  /  Kipreepjes,  har icots verts,  wortelen, prei ,  rode ui  en taugé   10,95
 Sesam Scampi  /  Garnalen, Japanse saus, prei ,  rode ui  en taugé     12,95
 Beef Ter iyaki  /  Biefstukreepjes,  prei ,  champignons, har icots verts,  rode ui  en taugé  12,95
 Bangkok Vega  /  Vegetar isch, wokgroenten gebakken in Thaise saus     8,95
 Surf & Turf / Biefstukreepjes,  garnalen, prei ,  champignons, har icots verts,     15,95
 rode ui  en taugé

 Keuze ui t :  Noodles of  Wit te r i js t 
 Heer l i jk  a ls bi jgerecht:  Kroepoek

Pasta’s
 Kip Pesto  /  Kipreepjes,  groene pesto,  cherrytomaat en grana padano    12 ,25
 Bolognese  /  Tomatensaus, rundergehakt,  u i ,  knof look en grana padano    12,25 
 Pol lo e Funghi  /  Kipreepjes,  room, bospaddenstoelen, grana padano en knof look  12,75
 Funghi  /  Bospaddenstoelen in roomsaus, grana padano en knof look     8,95
 Zalm Spinazie  /  Zalmsnippers,  bladspinazie,  boursin,  tomaat en grana padano    14,95
 Carbonara  /  Romige kaassaus, spekjes en grana padano      12,25
 Tartufo  /  Bospaddenstoelen, t ruf fe l ,  prosciut to ham en grana padano    12,95
 Zeevruchten  /  Garnalen, mosselen, pi j l inktv is en sur imi in wi t te-wi jnsaus     12,95

 Keuze ui t :  Tagl iatel le of  Penne



Kip Bombay
Bali

met noodles



Meer dan lekker!

Het avondeten is vaak de hoofdmaaltijd, dat wil zeggen de belangrijkste van de dag.
Gezellig uit eten bij ons in de zaak, laten bezorgen op het werk of lekker thuis 

genieten van onze heerlijke maaltijden.

Vleesgerechten
 
 Varkenshaas  /  Malse varkenshaas met champignon- of  pepersaus      12,95
 Mixed Gri l l  /  Kipf i let ,  varkenshaas en biefstuk met peper- of  champignonsaus  15,95
 Boerenschni tzel  /  Champignons, ui ,  spekjes en spiegelei      13,95
 Biefstuk  /  Kogelbiefstuk (180 gram) met peper- of  champignonroomsaus             14,95
 Surf  & Turf  /  Kogelbiefstuk (180 gram) met een gamba-spies en loofboter             17,95
 Spare Ribs  /  Zoetpi t t ig gemarineerde sparer ibs met gr i l lsaus    16,95
 Saté  /  3 Stokjes k ipsaté,  geroosterde ui t jes,  kroepoek en pindasaus   10,95
 Kipsnip  /  Gekruide kipdi j reepjes,  u ien, champignons, paprika en gr i l lsaus  13,95
 Shoarma  /  Varkensvlees, ui ,  champignons, paprika,  knof looksaus en Turks brood 12,95
 Halve Haan  /  Gemarineerd hal f  haant je met appelmoes     11,95
 Loempia Speciaal  /  Loempia,  gebakken ei  en pindasaus      9,50
 Shasl ick  /  Spies van mals varkensvlees, spek, paprika,  u i  en shasl icksaus  11,95
 Schnitzel  /  Gepaneerde schni tzel ,  champignon-,  z igeuner-  of  pepersaus     11,95
 Goulash /  Hongaarse goulash, wi t te r i js t ,  har icots verts en wortel t jes    11,95
 
 Bovenstaande gerechten worden geserveerd met authent iek gesneden fr iet  en f r i tessaus

Bijgerechten
 
 Rauwkost  /  Verse rauwkostsalade van de groenteboer     2,95
 Wokgroenten  /  Rode ui ,  prei ,  wortel ,  champignons, har icots verts en taugé  3,95 
 Champignons  /  Gebakken champignons         2,00 
 Maïskol f  /  Warme maïskol f  met kruiden         2,95 
 Tradisty le Fr i tes  /  Authent iek gesneden fr iet  met f r i tessaus     2,45



Mixed
Grill

varkenshaas, biefstuk
en kipfilet



Meer dan lekker!

Geen tijd om te koken, vergeten boodschappen te doen 
of geen zin om uren in de keuken te staan? Onze gerechten zijn lekker, 

snel klaar en gemakkelijk mee te nemen.

Visgerechten
 
 Zalmfi lét  /  Gegri lde zalmmoot met wi t te wi jn-saus, authent ieke fr iet  en f r i tessaus 14,95 
 Oosterse	Scampi ’s  /  Black-t iger garnalen in loofboter,  authent ieke fr iet  en f r i tessaus 14,95 
 Pael la  /  Pael la van garnalen, mosselen en pi j l inktv is met een gamba-spies  13,95

Bami / Nasi
 
 Bami- of  Nasischotel  /  Spiegelei ,  at jar  t jampoer en kroepoek     8,95
 Bami- of  Nasischotel  Speciaal  /  2 stokjes k ipsaté,  pindasaus. geroosterde  13,50
 u i t jes,  spiegelei ,  at jar  t jampoer en kroepoek

 
Ouderwetse Stamppotten
 
 (Seizoensgebonden van oktober t/m maart)
 
 Petazzi  /  Boerenkool  met gehaktbal  u i t  de jus,  rookworst  en mosterd   11,95 
 Hutspot  /  Wortelstamp met gemarineerde speklappen en appelmoes     11,95 
 Limburgs  /  Aardappelpuree met rode kool  en runderhachee      11,95
 
 Snert  /  Erwtensoep met Fr ies roggebrood en katenspek      5,50



Gegrilde
Zalmfilét
met witte wijnsaus



,

Onze “Frietspecialiteiten” worden gemaakt van authentiek gesneden frites. 
Deze lekkere frites met de juiste bite zorgen voor een authentieke beleving!

Frietspecialiteiten
 Boerenfr iet  /  Authent ieke fr i tes met mayonaise, gebakken uien,    5,50
 champignons, paprika,  spekjes en rucola  
 Fr iet je De Snackbar  /  Authent ieke fr i tes met stoofvlees en mayonaise,    6,75
 gebakken champignons, cr ispy bacon en rucola  
 Fr iet je Pul led Pork  /  Authent ieke fr i tes,  langzaam gegaard    6,75
 varkensvlees, rode uir ingen, rucola en BBQ-saus
 Fr iet je Vega  /  Authent ieke fr i tes met bospaddenstoelen,      5,75
 t ruf fe lmayonaise, rucola en een spiegelei
 Fr iet je Bombay  /  Authent ieke fr i tes met gebakken kipreepjes,       9,75
 rode uien, champignons en prei  in een pikante Oosterse saus
 Friet je Ter iyaki  /  Authent ieke fr i tes met gebakken biefstukreepjes,     9,75
 rode uien, champignons en prei  in een ter iyaki  saus
  Friet je Avant Garde  /  Authent ieke fr i tes met gebakken kipreepjes,  pindasaus,   7,95
 cr ispy onions, tauge, kroepoek, v ietnamese loempia en rucola   

Frietjes  mini   normaal   groot

Friet   1,60      1,95   2,75 
Friet mayonaise  2,10      2,45   3,25  
Friet speciaal  2,45      2,95   3,75 
Friet satésaus  2,60      3,50   4,50 
Friet stoofvlees  2,60      3,75   4,75  
Friet champignonsaus 2,60      3,50   4,50 
Friet oorlog  2,75      3,75   4,75 

Gezinszakken Friet
2 personen  3,60
3 personen  5,40
4 personen  7,20
5 personen  9,00

Standaard krijgt u onze Franse Julienne frites, liever 
onze authentiek gesneden frites? Laat het ons even 
weten.

Frietspecialiteiten



,

Boeren
Friet

mayo, ui, champignons,
paprika en crispy bacon

Frietje
Snackbar

stoofvlees, champignons,
mayo en crispy bacon



Snacks
Frikandel (100 gram)   1,80
Frikandel Speciaal   2,30
Frikandel Gepaneerd   2,10
Frikandel Gepaneerd speciaal  2,60
Viandel     2,25
Viandel Speciaal    2,75
Kipkorn     2,25
Kipcrush     2,35

Kroket      1,80
Kroket Bourgondisch    2,25
Kroket Kwekkeboom    2,25
Kroket Goulash (25% rundvlees)  2,25
Kroket Saté     2,25
Kroket Kipchampignon   2,00
Kroket Garnalen    4,00
Kroket Groenten     2,00

Bamischijf     2,00
Bamiblok     2,00
Bami Oriëntal    2,00
Bamsa     2,25
Nasibal      2,00
Nasi Oriëntal    2,00

Gehaktbal    3,00
Gehaktbal Jus    3,25
Gehaktbal Speciaal   3,50
Gehaktstaaf    2,25
Mexicano    2,50
Macho     2,50
Crizly     3,75

Vlampijp     3,25
Zigeunerstick     2,40
Smulrol      2,95
Satérol      2,95 
Shoarmarol     2,95
Sitostick     2,75
Shaslick (incl. saus)    5,95

Saté (3 stokjes incl. saus)    6,95
Loempia     3,75
Loempia Speciaal    6,00
Vietnamese Loempia   2,00
Ragoezi      2,25
Visstick      3,00
Zeestick     3,00

Souflesse	Kaas		 	 	 	 2,00
Souflesse	Ham	/	Kaas		 	 	 2,00
Souflesse	Tomaat	/	Mozzarella	 	 2,00
Knackworst    1,75
Bockworst     2,60
Braadworst     2,05
Zigeunerstick     2,25

Bitterballen (5 stuks)    3,95
Kipnuggets (6 stuks)    3,25
Kipfingers	(6	stuks)		 	 	 3,75
Twijfelaar    2,50
Chickenwings (5 stuks)    5,75



Wie een voedselallergie of voedselintolerantie heeft moet veel laten liggen in een cafetaria. 
Bij ons kan daadwerkelijk iedereen weer genieten van een lekkere snack. 

Zo zijn deze producten gluten-, lactose-, melk-, ei- en pindavrij.

Glutenvrije Snacks    Glutenvrije Friet en Sauzen
Frikandel   2,25   Frites    1,75
Kroket    2,75   Mayonaise   0,50
Bamischijf   2,75   Curry    0,50
Kipnuggets (5 stuks)  4,00   Tomatenketchup   0,50
Knackworst   1,75
Bockworst   2,60

Sauzen  mini   normaal   groot

Fritessaus  0,50 1,50    3,00
Curry   0,50 1,50    3,00
Tomatenketchup  0,50 1,50    3,00
Appelmoes  0,75 2,00    3,50
Mosterd   0,75 2,00    3,50
Satésaus  1,00 1,75    3,50
Stoofvlees  1,00 2,00    4,00
Champignonsaus  1,00 1,75    3,50
Speciaal   1,00 1,75    3,50
Snipper ui   0,75 1,25    2,50

Sauzen  mini   normaal   

Grillsaus   0,75  
Piccalilly   0,75   
Joppiesaus  0,75   
Jamballasaus  0,75 
Vlammetjessaus  0,75 
Knoflooksaus	 	 0,75
Zigeunersaus   1,75 
Pepersaus   2,00

Glutenvrije snacks



De Snackbar lunch and dinner denkt graag aan de kleine kinderen onder ons. 
Voor deze stoere jongens en lieve meiden hebben wij een speciale 

kinderkaart samengesteld.

Voor de Kinderen
 Kleint je soep  /  Mini  tomatensoepje met bal len      3,75
 Kinder- tost i  /  Met ham en kaas        4,50
 Burgert je  /  Broodje hamburger met f r iet jes en mayonaise      5,50
 Vis je  /  V isst ick met f r iet jes en appelmoes         5,50
 Pasta  /  Kinderpasta,  penne met rundergehakt,  tomatensaus en kaas    6,50
 Kinderbox  /  Fr iet jes,  snack ( f r ikandel,  kroket,  k ipnuggets of  knackworst) ,    6,00
 mayonaise, een bl ik je s is i  no bubbles en een leuke verrassing      

Verjaardagskalender
 
 Hieper de friet, hoera! Er is er een jarig! De Snackbar lunch and dinner wil de jarige job graag feliciteren met 
 een verjaardagskaart. Met deze verjaardagskaart krijg je een kinder-smulbox cadeau. Schrijf dus snel je naam 
 op onze verjaardagskalender.

Kinderfeestje Vieren
 Het leukste kinderfeestje vier je bij De Snackbar lunch and dinner.
 De jarige job mag samen met zijn/haar vriendjes genieten van onze kliederfriet. 
 Hierbij worden de frietjes en snacks op tafel gelegd en mag iedereen met de handen
  van de tafel eten. Daarna mag de jarige job voor iedereen een lekker ijsje maken.

 8,95 per kind inclusief ranja (jarige job eet gratis)

Voor de allerkleinsten



Kinder
Feestje

Hieper de friet, hoera!



Frisdranken
Coca Cola    2,00
Coca Cola Light    2,00
Coca Cola Zero    2,00
Coca Cola Cherry    2,00
Dr. Foots     2,00
Fanta Orange    2,00
Fanta Cassis     2,00
Sprite      2,00
Lipton Ice Tea Sparkling   2,00
Lipton Ice Tea Green   2,00
Royal Club Bitterlemon   2,00
Rivella      2,00
Spa Blauw    2,00
Spa Rood    2,00
Red Bull     3,25

Sisi No Bubbles    1,50
Fristi     2,25
Chocomel    2,25
Melk (per glas)    1,75

Verse Sappen
Valencia Orange     3,50
Hayward Kiwi     3,50
Senga Strawberry    3,50
Apple Original    3,50

100% puur fruit, zonder toevoegingen!

 

Bier en Wijn 
Grolsch Kornuit (5%)   2,50
Grolsch Radler (0%)   2,50
Corona     3,75

Wit	(Chardonnay,	flesje	25	cl)		 	 4,50
Rood	(Shiraz	cabernet,	flesje	25	cl)			 4,50

 
Warme Dranken
Koffie	 	 	 	 	 2,00	
Cappuccino    2,20
Espresso     2,00
Koffie	Verkeerd	 	 	 	 2,20
Latte Macchiato    2,50
Thee     2,00
Verse Muntthee     2,25
Warme Chocomel    2,20
Warme Chocomel met slagroom  2,95

Voor bij de Koffie
Appelgebak     3,25
Appelgebak met slagroom    4,00
Appelgebak met ijs en slagroom   4,75
Brusselse wafel met chocoladesaus  4,00
Brusselse wafel met warme kersen   4,50
Brusselse wafel met aardbeien (seizoen)  4,50

 



Wafel met
Kersen

en verse muntthee



Nagerechten

Ijscoupes
 Blanke Dame  /  Romig soft i js ,  chocoladesaus en slagroom      4,95
 Koele Boer  /  Vers sof t i js  met rozi jnen op brandewi jn en slagroom   4,95
 Advocaat  /  Romig soft i js ,  advocaat,  chocoladesaus en slagroom    4,95
 Cherry  /  Warme kersen met sof t i js  en s lagroom       4,95
 Strawberry  /  Vers geplukte aardbeien van het land met peper en aniset te (seizoen) 4,95

Koffie Verleidingen
 Heavenly Hazel  /  Hazelnootcappuccino met s lagroom     3,95
 Latte Caramel  /  Koff ie van verse bonen met warme melk en caramel   3,95
  Lazy Noon  /  Koff ie van verse bonen met chocolademelk en slagroom   3,95
 I jskoff ie  /  Koff ie van verse bonen met romig soft i js  en s lagroom      4,95
 Koff ie Speciaal  /  Koff ie van verse bonen met advocaat en slagroom     3,95
  I r ish Koff ie  /  Koff ie met Ierse whisky en slagroom      4,95
 I ta l ian Koff ie  /  Koff ie met amaretto en slagroom       4,95
 Spanish Koff ie  /  Koff ie met Licor 43 en slagroom      4,95

I j s
Raket waterijs      0,75
Kenny Glitter      1,95
Radartoren      1,00
Reuze beker          1,50
Oubliehoorn       2,00
Sundae        2,50

 Topp ings
  Toppings       0,50
  Slagroom       0,75

Milkshakes
Milkshake klein  2,50
Milkshake middel  3,00
Milkshake groot  3,50

Vanille, aardbei, chocolade, 
banaan en kersen



Bepaal zelf hoe lekker jouw ijsbeker eruit komt te zien. 
De basis hiervoor is ons heerlijk romig softijs, dat tevens glutenvrij is. 
Met ons ijsconcept MIX-IT! kun je kiezen uit 10 smaken sorbetsaus, 

vers fruit en toppings.

Smaken sorbetsaus:

Aardbei, framboos, 
mango, banaan, 
kiwi, chocolade, 
caramel, advocaat, 
kokos en limoncello

MIX-IT! mini 2,95 
MIX-IT! normaal  3,50
MIX-IT! groot     4,50
MIX-IT! super     4,95

MIX JE FAVORIETE IJS



Genieten van een buffet aan huis? Ervaar de ambachtelijke buffetten die 
zijn bereid met uitsluitend verse ingrediënten. Elk buffet wordt gratis 

aan huis bezorgd, inclusief serviesgoed.

Classic Buffet     14,95 p.p.
 
 Brabantse Huzarensalade  /  Royaal  opgemaakte huzarensalade (125 gram pp) 
 compleet met gevulde ei t jes,  diverse rauwkost en vers f ru i t
 Vezelr i jk  brood met kruidenboter  /  Smaakvol ,  gezond brood met een zachte kruim en een 
  krokante korst  met daarbi j  verse kruidenboter
 Saté met r i js t  /  2 stokjes k ipsaté,  pindasaus, geroosterde ui t jes,  kroepoek en wit te r i js t 
 Pul led Pork  /  Langzaam gegaard varkensvlees (125 gram pp),  u ien, champignons en BBQ saus
 Spicy wedges  /  Aardappelpart jes met schi l  en kruiden

Top Buffet     19,95 p.p.
 Brabantse Huzarensalade  /  Royaal  opgemaakte huzarensalade (125 gram pp) 
 compleet met gevulde ei t jes,  diverse rauwkost en vers f ru i t
 Vezelr i jk  brood met kruidenboter  /  Smaakvol ,  gezond brood met een zachte kruim en een 
  krokante korst  met daarbi j  verse kruidenboter
 Gemarineerde Kipf i lét  /  Kipf i lét  (100 gram pp) met cocktai lsaus 
 Spare Ribs  /  Overheer l i jk  zoet-pikante sparer ibs (200 gram pp) met gr i l lsaus
 Varkenshaas-medai l lons  /  Stukjes varkenshaas (125 gram pp) in champignonroomsaus 
  Spicy wedges  /  Aardappelpart jes met schi l  en kruiden
 Aardappel-grat in  /  Vers gegaarde aardappelschi j f jes met geraspte kaas

 Buffetten vanaf 10 personen, borden, bestek en bijkomende materialen zijn gratis indien schoon retour.

Heerlijke buffetten aan huis



Heerlijke
Buffetten
vanaf 10 personen



Pasta Buffet     17,50 p.p.
 
 Vezelr i jk  brood met kruidenboter  /  Smaakvol ,  gezond brood met een zachte 
 kruim en een krokante korst
 Brabantse Huzarensalade  /  Royaal  opgemaakte huzarensalade (125 gram pp) 
 compleet met gevulde ei t jes,  diverse rauwkost en vers f ru i t
 2	Pasta’s	naar	keuze  /  Bolognese, carbonara,  zalm-spinazie,  pol lo e funghi ,  
  funghi ,  k ip pesto,  tar tufo of  zeevruchten

Burger Meesters Buffet     15,50 p.p.
 Burger  /  Beefburger van de MRIJ rund (150 gram) Lekker sappig en vol  van smaak
 Uienmix  /  Vers gesneden wit te en rode uienr ingen 
 Cheddar cheese  /  Smeltkaasplakjes voor de perfecte cheeseburger
 Burgersauzen  /  Giantsaus, burgersaus, BBQ-saus, mayonaise en curry
 Slamix  /  Lolo verde en fr isse i jsbergsla
  Maïskol f  /  Warme maïskol f  met kruiden
  Brabantse Huzarensalade  /  Royaal  opgemaakte huzarensalade (125 gram pp) 
 compleet met gevulde ei t jes,  diverse rauwkost en vers f ru i t

 +2,45 Gesneden fr i tes  /  Een fr iet  met karakter voor de authent ieke beleving

Ouderwets Stamppot Buffet     14,50 p.p. (Seizoensgebonden)
 Boerenkool  /  Bestrooid met gebakken spekjes
 Aardappelpuree  /  Bestrooid met nootmuskaat 
 Hutspot  /  Gemaakt van aardappelen, verse uien en winterpeen
 Rookworst  /  Heer l i jke s lagersrookworst
 Gehaktbal  u i t  de Jus  /  Ambachtel i jke gehaktbal  in jus
 Hachee  /  Hachee van rundvlees bereidt  op authent ieke wi jze
 Stamppotsauzen  /  Mosterd, piccal i l ly  en jus
 Tafelzuur  /  Amsterdamse ui t jes en augurkschi j f jes



Brabantse Huzarensalade Buffet     9,50 p.p.
 
 Vezelr i jk  brood met kruidenboter  /  Smaakvol  brood met een zachte kruim en een krokante korst
 Brabantse Huzarensalade  /  Royaal  opgemaakte huzarensalade (250 gram pp) compleet 
 met gevulde ei t jes,  diverse rauwkost en verse frui t
 
 +4,00 Soep  /  Keuze ui t :  tomatensoep, groentesoep, of  soep van het moment

Koude Hapjes     8,95 p.p.
 Wraphapje  /  Wrap van gerookte Noorse zalm en kruidenroomkaas
 Spiesje caprese  /  Spiesje van mozzarel la,  basi l icum en cherrytomaat
 Kip ter iyaki  /  Gemarineerde kipsaté met japanse ter iyakisaus en kroepoek
 Amuse Meloen  /  Meloen gewikkeld in parmaham

Bittergarnituur  
 Een grote variatie aan smaken die zorgen voor een ongekend succes!
 Bitterballen, Borrelfrikandellen, Kipnuggets, Kipvariantjes, Bami- & Nasihapjes, 
	 Cheddarhapjes,	Ham-Kaassouffles,	Rundvleeskroketten,	Groentestickjes,		
 Rempengballetjes en Sombrero’s inclusief mayonaise, curry, vlammetjessaus en mosterd.
 
 Bit tergrani tuur 50 stuks /  32,50   Bi t tergrani tuur 100 stuks /  60,00

Lunch Buffet     13,50 p.p.
 
 Soep  /  Keuze ui t :  tomaten, groentesoep of  soep van het moment
 Vezelr i jk  broodje  /  Een gezond evenwicht ig broodje met diverse soorten beleg
 Sandwichpunt  /  Diverse sandwiches van tramezzino brood 

 +3,50 Verse Sappen  /  Keuze ui t :  Valancia Orange, Hayward Kiwi  of  Senga Strawberry



L U N C H  A N D  D I N N E R

Helmondseweg 65, 5751 GB Deurne
T 0493 399 024 | info@desnackbardeurne.nl | www.desnackbardeurne.nl

Kijk voor meer informatie op www.desnackbardeurne.nl


