SNACKS

ZUURWAREN

PATAT

MENU SCHOTELS

SAUZEN
klein

kroket
elite goulash croquet
kalfs kroket

1,80

hamburger (alleen hamburger)

2,25

2,00

mexicano

2,35

2,00

shoarmarol

2,50

gepaneerd / ongepaneerd / kip

zure karbonade

4,95

patat

2,00

shoarma

zure gehaktbal

2,80

portie patat twee personen

3,50

friet met shoarmavlees, rauwkost en
pitabroodje
saus naar keuze: knoflook, cocktail,
shoarmasaus

zure ham

2,50

familiezak patat drie personen

5,00

shoarma speciaal

van dobben kroket

2,10

loempia

3,25

patat speciaal

3,00

saté kroket

2,10

boerenbrok

2,50

patat speciaal groot

3,75

groente kroket (veg)

2,00

twentsehap met saus

4,00

patat oorlog

3,15

boerenbrok met ui en paprika

frikandel 100gram

1,80

kipfrikandel xl

frikandel speciaal 100gram

2,40

kipfrikandel xl speciaal

3,10

viandel

2,10

aardappelpannenkoek

0,90

bamischijf

1,95

bamischijf (veg)

1,95

nasischijf

1,95

sesamburger

halve haan

kipkorn
pikanto
souflesse (kaas)
berehap met saus
trio met saus
berehap royal met saus

1,95

portie saté

6,10

cheeseburger

rauwkost en toast

sjaslick

5,10

rauwkost en toast

6,10

rauwkost en citroenschijf

bitterballen zes stuks

3,25

kipnuggets zes stuks

3,25

bamiballetjes vier stuks

2,50

duitse curryworst

3,25

jumboburger

mini loempiaatjes zes stuks

3,00

dubbele sesamburger, remoulade,
curry, geroosterde uitjes en
zure komkommerschijfjes

broodje hamburger speciaal

klein slaatje
groot slaatje

4 stuks
variant van onze alom bekende gehaktbal

joppie burger

3,00

boerenbrok op een zacht bolletje
op een bedje van ijsbergsla en augurk
overgoten met joppiesaus

drie bolletjes salade

2,30

2,80
2,20

2,50
rauwkost

gehaktspiekers

2,30

twee bolletjes salade

tomaten ei salade
balletje koud trio

3,00

portie aardappelschijfjes

3,00

portie spicy wedges

3,00

4,10

2,00

prima burger

5,75

wrap met krokante kipfilet op bedje
van ijsbergsla en tomaatje naar
keuze honing-mosterd of chili saus

schnitzel schotel

9,25
9,70

jägerschnitzel schotel

sparerib schotel

10,95

3,95

bami schotel

2,80

kinder patat oorlog

3,00

nasi schotel

5,95

portie nasi, plakje ham,
stokje saté met satésaus,
gebakken ei en atjar-tjampoer

macaroni schotel

9,25
7,95

7,95

7,95

portie macaroni, plakje ham,
twee gehaktballetjes,
gebakken ei en atjar-tjampoer

shaslick schotel

12 uurtje
4,10

stoofvlees schotel

DAGMENU’S

7,95

catamaran

5,00

4,95

6,10
6,30

friet met twee kaassoufflés, gebakken
ananas, satésaus en geroosterde uitjes

boerenfriet

6,10

friet met gebakken spek, ui,
champignons en prei

3,50

patat trammelant
friet met braadworst in stukjes
overgoten met zigeunersaus

indische saté schotel
boerenpatat schotel

7,50

friet met gebakken spek en ui,
bolletje salade en rauwkost

prima burger schotel

8,50

friet met hamburger van de bakplaat
met gebakken spek, ui, champignons,
frietsaus, curry, gebakken ei en rauwkost

saté v/d haas schotel
5,00

groot

1,20 / 2,20
groot

satésaus scherp

1,20 / 2,20

joppie saus

1,00

speciaal saus

1,20

9,10

friet met portie saté v/d haas,
satésaus en rauwkost

kipsaté schotel

frietsaus, curry en uitjes

9,10

friet met portie kipsaté,
satésaus en rauwkost

middel

mosterd

0,50 / 1,00

zigeunersaus

1,10

knoflook saus

1,10

shoarma saus

1,10

cocktail saus

1,10

piccalilly saus

1,10

remoulade saus

1,10

appelmoes

0,85
klein

chili saus

middel

0,75 / 1,50

7,50

friet met indisch gekruide vlees,
satésaus en rauwkost

patat speciaal met twee frikandellen

frietje kaas hawaii

7,50

friet met stoofvlees, warme currysaus en
rauwkost

klein uitsmijter met 2 eieren,
broodje kroket en bolletje salade

satésaus zoet

klein

friet met spareribs in marinade en
rauwkost

kinder patat speciaal

frietjes, appelmoes, mayonaise,
capri-sonne, haribo goudbeertjes,
snack keuze uit: kipnuggets,
bitterballetjes of frikandel
en een leuke verrassing!!

groot

1,00 / 1,90

10,95

friet met schnitzel, zigeunersaus en
rauwkost

1,80

middel

middel

friet met schnitzel, citroenschijfje en
rauwkost

portie bami, plakje ham,
stokje saté met satésaus,
gebakken ei en atjar-tjampoer

kinder box

7,95

friet met sjaslick, sjaslick saus en
rauwkost

hamburger van de bakplaat met
gebakken spek, ui, champignons,
frietsaus, curry en rauwkost

kippito

kinderpatat

1,00

friet met halve haan en rauwkost

zigeunerschnitzel schotel

3,85

3,85

halve haan schotel

ketchup

middel

friet met stukjes kipfilet in
pikante saus en rauwkost

groot

0,50 / 1,00 / 1,90

curry

friet met schnitzel, jägersaus en
rauwkost

KINDEREN

gepaneerde hamburger op een zacht
bolletje, frietsaus, curry, uitjes en
rauwkost

KOUDE SNACKS

appel komkommer
gehaktbal uit de jus

hotdog

vlammetjes zes stuks

4,00

2,60

3,90

4,10

mexicano met zigeunersaus op
een sesambroodje

3,10

3,20

3,00

patat oorlog groot

gekruide aardappelpartjes met schil

rauwkost, gebakken ui, gebakken
ananas en satésaus

kipfingers zes stuks

extra spek en rostï-rounds

curryworst met ui

hawaii burger

remoulade, curry, geroosterde uitjes en
zure komkommerschijfjes

3,20

2,50

3,95

kaas, remoulade, curry, geroosterde
uitjes en zure komkommerschijfjes

dallas burger

2,00

braadworst

kipsesamburger

5,50

2,15

2,10

remoulade, curry, geroosterde uitjes en
zure komkommerschijfjes

remoulade, curry, geroosterde uitjes en
zure komkommerschijfjes

2,15

knakworst

3,95

rauwkost

schnitzel
nasischijf (veg)

2,30

middel

frietsaus

9,70

friet met shoarmavlees (met gebakken ui,
paprika en champignons) rauwkost en
pitabroodje
saus naar keuze: knoflook, cocktail,
shoarmasaus

hete kip schotel

HAMBURGERS

7,80

klein

sambal

0,60

jäger saus

2,50

champignon en ui

2,80

gebakken ui

1,50

gebakken eitje

0,75
middel

bakje uitjes

groot

0,50 / 1,00

Vegetarisch
meerprijs aardappelschijfjes i.p.v. friet +€ 1,00
prijswijziging voorbehouden
november 2020

BROODJES

DRANKEN

broodje kaas

2,30

blikjes frisdranken vanaf

2,00

broodje ham

2,30

flesjes frisdranken (0,5l) vanaf 2,50

broodje gekookt ei

2,15

pakje melk

2,00

broodje gebakken ei

2,15

koffie of thee

2,00

broodje gezond

3,65

blikje bier

2,25

stokbroodje gezond

4,15

fles coca cola (1,5l) incl. statiegeld 3,25

Openingstijden

(om mee te nemen)

broodje filet americain

3,50

filet americain met verse uitjes en
rauwkost

stokbroodje filet americain

(om mee te nemen)

4,00

filet americain met verse uitjes en
rauwkost

broodje warmvlees

fles cola light (1,5l) incl. statiegeld 3,25
fles fanta (1,5l) incl. statiegeld

3,25

(om mee te nemen)

3,80

gebakken rollade met satésaus en
rauwkost

stokbroodje warmvlees

4,30

gebakken rollade met satésaus en
rauwkost

broodje shoarma

Maandag

12:00 tot 20:00

Dinsdag

Gesloten

6,25

Woensdag

12:00 tot 20:00

los broodje

0,85

los stokbroodje

1,25

Donderdag

12:00 tot 20:00

Vrijdag

11:30 tot 20:00

Zaterdag

12:00 tot 20:00

Zondag

12:00 tot 20:00

pita broodje met shoarmavlees,
rauwkost, saus naar keuze: knoflook,
cocktail, shoarmasaus

UITSMIJTERS
uitsmijter kaas

5,25

uitsmijter ham

5,25

uitsmijter ham en kaas

5,25

De uitsmijters worden geserveerd op
drie plakjes wit brood en bolletje salade
met zuren

Check onze website en facebook:

www.cafetariatrio.nl

TOSTI’S
tosti kaas

2,10

tosti ham

2,10

tosti ham en kaas

2,10

tosti hawaii

2,50

CafetariaTrio

ham, kaas en ananas

Heeft u een allergie? Meld het ons!
prijswijziging voorbehouden
november 2020

Wooldriksweg 29
7512 AN Enschede
Tel: (053) 4322453

