Dranken
en gebak
blz. 4 t/m 10

Broodjes
en lunchgerechten
blz. 11 t/m 12

Luxe broodjes
en salades
blz. 13 t/m 16

Diner kaart
en nagerechten
blz. 18 t/m 22

High Tea
U kunt bij ons alleen gebruik maken van de high tea
op reservering,
De high tea begint om 15.00 uur en duurt ca. 3 uur

High tea

Onze uitgebreide High tea bestaat uit;

- onbeperkt genieten van onze verse thee specialiteiten
- een pasteitje gevuld met runderragout
- een assortiment van luxe hartige hapjes zoals; diverse mini
sandwiches, en een warme quiche
- een lichte groentebouillon
- scones met slagroom en jam
- etagiëre met een uitgebreid assortiment
aan zoete lekkernijen zoals; brownies,
bonbons, petit fours,
diverse chocolaatjes
- een glaasje vers geperste jus d’orange
- tot slot een verfrissende afsluiter
Vegetarische is mogelijk maar
dient wel bij de reservering
doorgegeven te worden.
prijs € 25,95 p.p.
beschikbaar op alle dagen

Facebook.com/opkikkertjedenbosch

Welkom in ‘t Opkikkertje
De stad ‘s-Hertogenbosch is vooral door haar vroegere moerassige ligging nauw verbonden met de kikker.
Op verschillende plaatsen in onze stad komt u afbeeldingen van dit dier tegen.
Heel sterk komt de verbondenheid tot uiting op de dagen dat de naam van ‘s-Hertogenbosch verandert in
Oeteldonk. Tijdens deze dagen dragen bijna alle plaatselijke feestvierders ergens in hun uitdossing een
kikker of, zoals ze dat met carnaval noemen, een Oetel met zich mee.
Ook bestaan er diverse producten zoals een lokale kruidendrank die naar dit beestje zijn vernoemd.
Dit alles met de bedoeling om weer op te kikkeren voor de dag van alledag.
Onze naam is dan ook bewust gekozen. Want alles wat we willen is u weer opkikkeren voor de rest van deze
dag. Of u nu als toerist een bezoek brengt aan onze prachtige stad, of als Bosschenaar op stap bent voor uw
inkopen of zomaar een bezoek brengt aan ons bedrijf,
wij willen de inwendige mens weer dat stukje extra energie geven waardoor u weer verder kunt.
Wij doen dat naast onze gastvrijheid met een kaart vol heerlijke gerechten, waarbij we vooral onze
specialiteiten van harte willen aanbevelen.
En of u nu zomers in de zon op ons terras verblijft of in de wintermaanden binnen de muren van ons knusse
bedrijf, u zult er altijd die speciale Bossche sfeer treffen.
Veel plezier en smakelijk eten
Uw gastheer, Mark en medewerkers ’t Opkikkertje

www.opkikkertje.com

Warme dranken

Koffiekaart

Theekaart

Koffie klein
Koffie groot
Koffie verkeerd
Cappuccino
Cappucino groot
Espresso
Dubbele espresso
Latte macchiato
Macchiato

2,35
3,95
2,60
2,60
4,65
2,35
3,60
3,60
2,35

Irish coffee
Italian coffee
Spanish coffee
French coffee

6,95
6,95
6,95
6,95

Warme chocolademelk

Potje thee
2,95
U kunt uit onze theedoos een keuze maken
uit 12 verse losse theeën

Aanrader

2,95

U kunt kiezen uit melk, puur of hazelnoot.
Kop warme melk met echte Belgische
chocolade, lekker zelf mengen !
Slagroom € 0,50

Als u voor flowering tea
kiest ervaart u een kijken smaaksensatie.
Uit een gedroogd
bolletje, groeit binnen 3
minuten een heuse
bloem, die voor een
heerlijke theesmaak zorgt. Uit een pot voor
2 personen geniet u van meerdere koppen
thee.
Flowering tea
Pot zwarte pure thee
7,95
Pot groene thee met jasmijn
7,95

Nieuw
Chai tea latte vanille honey
Chai tea latte cinnamon

3,50
3,50

Verse kruidentheeën
Verse munt thee met honing
3,25
Verse gember thee met honing 2,95

Facebook.com/opkikkertjedenbosch
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’t Opkikkertje wil graag een steentje bijdragen aan een
betere wereld.
Daarom gebruiken wij groene stroom, werken wij met vrije
uitloop eieren, biologische geteelde theeën en fair trade koffie.
Tevens zijn wij lid van natuurmonumenten in Nederland waarmee wij duurzame
projecten in ons eigen land steunen.
Met de verkoop van ieder kopje fair trade koffie, waarvoor aan de koffieboeren een
eerlijke prijs is betaald, steunen wij ontwikkelingsprojecten, met een gedeelte van de
opbrengst van de koffie wordt door Puro regenwoud aangekocht om het te
beschermen.

Gebak
Echte Bossche bol van Jan de Groot
Zelf gebakken appeltaart (warm of koud)
Chocolade brownie
Vanille muffin

3,50
3,50
2,50
2,50

Lekker snoepen
Schaaltje met lekkere snoeperijtjes ( 2 personen)

Mini high tea (te bestellen vanaf 15.00 uur)

6,50

15,95
Een pot flowering tea, klein kopje uiensoep, mini sandwich met zalm, mini sandwich
met kalkoen en bacon, een aantal zoete lekkernijen, en een verfrissende afsluiter.

5.
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Verse gebakjes

Maatschappelijk verantwoord opkikkeren

Frisdranken
Ice tea - Ice tea green
2,75
Coca cola - Fanta orange - Sprite - Tonic - Spa rood - Spa blauw
2,60
Coca cola light - Bitter lemon - Rivella - Fanta cassis - Melk halfvol - Fristi - Chocomel

Borrelhapjes

Likeuren
Tia Maria, Amaretto, Gran Marnier, Cointraeu,
Likeur 43, Baileys, Kahlúa

4,50

Gedestilleerd
Johnny Walker, Jameson Irish wiskey
Opkikkertje kruidenborrel
Bacardi Rum, Gin, Vieux, Jonge jenever, Jagermeister,
Bessenjenever, Wodka
Rémy Martin Cognac vsop
Witte Martini

4,70
3,50
2,50
2,50
5,50
3,95

Lekker snacken
Brood met kruidenboter of aïoli
Brood met olijventapenade
Mandje brood met een mix van bovenstaande dips
Luxe bitterballen (6 of 12 stuks)
Luxe gemengde gefrituurde snacks (12 stuks)
Portie kaasstengels (6 of 12 stuks)
Portie vlammetjes (6 of 12 stuks)
Portie jonge- en oude kaas
Portie olijven
Portie jalapenos (6 stuks)
Portie kipkluifjes (6 of 12 stuks)
Portie yakitory (6 of 12 stuks)
Tortilla chips met gesmolten kaas, guacamole
en spaanse salsa

4,75
4,85
5,75
4,50
9,50
4,50
4,50
5,50
3,50
7,95
5,50
5,50
5,50

Facebook.com/opkikkertjedenbosch

8,50
8,50
8,50

9,95
9,95

6.

Tapbieren
Grolsch pils
Pilsener Urquell
Grolsch weizen

5,0%
4,5%
5,5%

0,3 lt
2,65
2,95
3,50

0,5 lt
4,95
5,95

Bieren op fles
Leffe blond

3,75

Een authentiek blond abdijbier waar een vleugje bitterheid doorschemert. 6,6%

Grimbergen dubbel

3,75

Zoet-bitter bier met veel volheid en toetsen van karamel. Het is een heel rijk bier met
dubbele gisting. 6,5%

La Trappe tripel

3,95

Bier van hoge gisting, met een alcoholpercentage van 8/%

De Koninck

3,50

Amberkleurig bier van hoge gisting 5,2%

Brugse zot

3,75

Goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig aroma 6%
Een ongefilterd blond bier, zowel hergist op vat als op fles. Het is een aangenaam fruitig bier,
gekruid met koriander en een lichte hopsmaak 8 %

Blanche de Namur

3,50

In 2009 uitgeroepen tot beste witbier van de wereld 4,5%

Troubadour Magma

3,95

Amberkleurig bier met het kruidig en bitter karakter van een Amerikaanse
India Pale Ale, maar verzacht met de smaak van een Belgische tripel 9%

Corona

4,00

Een zeer verfrissend Mexicaans bier 4,5 %

Liefmans fruitesse

3,50

Sprankelende aperobier met zijn lichtrode kleur. Geniet van de frisse & intense smaak
van aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen en bosbessen 4,2%

Wittekerke rosebier

3,25

Bier van lage gisting, met een alcoholpercentage van 4,3%

Grolsch Radler

3,25

Radler is een mix van 40% Grolsch Premium Pilsner gemengd met
echt vruchtensap 2%

7.

Bittburger 0,0%

2,95

www.opkikkertje.com

Bieren

La Chouffe

Wijnen
Mousserend
Solealto Prosecco Frizzante - Italië

glas fles
24,50

Delicate aroma’s met een hint van honing.
De belletjes blijven lang in het glas

Wit
Brana Vieja Viura - Spanje

3,75 17,95

Frisse, zuivere, droge witte wijn. Aroma’s van citrus in de
neus en in de smaak zijn citroen en grapefruit te herkennen.

Amandalia Chardonnay - Zuid Afrika

24,50

De smaak is sappig en tegelijk zacht en rijk met mondvullend,
krachtig fruit. In de afdronk treffen we een fijne, zachte frisheid.

Sonnenfürst Aromatisierter Wein - Duitsland

3,75 17,95

Mooie lichtgele kleur met een fris en open boeket. Zachte sappige milde smaak met een mooie
balans tussen zoet en zuur.

Wijnen

Rosé
Dagda Rosado - Spanje

3,75 17,95

Frisse, fruitige aangename rosé.

Rood
Selection Cazal Viel Rouge - Zuid Frankrijk

3,75 17,95

In de neus aroma’s van rood fruit. Gemakkelijke, soepele smaak,
maar wel met karakter. Een echte allemansvriend.

Ramon Bilbao Single Vineyard - Spanje , Rioja

24,95

Gekruide geuren en vanille tonen. De smaak is rond en zwoel met
rijpe tannine. De afdronk is fruitig en zacht met een mooie lengte.

Port
Graham’s Fine Ruby Port - Portugal

4,75

Graham’s Ruby Port heeft een mooie robijnrode kleur. Hij heeft een jeugdige frisheid en
verleidelijke rijpe fruitgeuren van zwart en rood fruit. De wijn geeft een rijkelijke mondvulling en
een goede balans.De afdronk is lang en intens.

Facebook.com/opkikkertjedenbosch
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Karafje verse jus d’orange
Karafje verse jus met peer
Karafje verse jus met aardbei
Karafje verse jus met kiwi
Karafje verse jus met banaan
Karafje verse jus met framboos
Flesje verse appelsap

4,60
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
2,75

Smoothie’s met yoghurt en vers fruit
Yoghurt met verse jus en aardbei
Yoghurt met verse jus en kiwi
Yoghurt met verse jus en framboos
Yoghurt met verse jus en banaan

4,75
4,75
4,75
4,75

Dorstlesser
Fles koud bronwater (0,75 liter)
geserveerd in een karaf met ijs,
limoen en munt
7,50

Al uw voedingsstoffen in één sapje !!
Wij kunnen uw sapje voor 1 euro extra, verrijken met de zeer
gezonde chia zaden. Chia zaden bevatten meer dan 8x zoveel omega 3 als zalm,
25 % meer vezels dan lijnzaad, 30 % meer antioxidanten dan blauwe bessen,
15x meer magnesium dan broccoli, 6 x meer calcium dan melk en 3x meer ijzer dan
spinazie.

9.
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Gezonde sapjes

Verse fruitsappen

Cadeauwinkel

Cadeau tip
Al onze verse theeën,
en onze theepotjes zijn te koop.

Slechts enkele van onze theepotjes staan
op deze pagina afgebeeld, wij hebben
ongeveer 20 verschillende soorten op voorraad.

Vraag naar het volledige overzicht.

De flowering tea is ook te koop voor thuis,
Doosjes met 4 verschillende bloemen
Zakje verse losse thee 100 gram

€ 12,95
€ 5,30

Facebook.com/opkikkertjedenbosch
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U heeft de keuze uit de volgende broodjes
- Stokbroodje
- Meergranenbroodje

- Flaquette

Belegsoorten
Ambachtelijke chocolade snippers
Ei
Jong belegen kaas
Oude kaas
Kaas/ei/tomaat
Salami
Slagersham
Ham/kaas
Parmaham
Kalkoenrollade
Zalmfilet
Gezond

4,00
4,75
4,95
5,60
5,90
5,60
5,75
5,90
6,75
6,50
8,25
6,75

Kaas, rauwkost, schijfjes ei en dressing

Gezond speciaal

8,50

Ham, kaas, rauwkost, ei, huzarensalade, ananas en dressing

Broodje naar keus met warm beleg
Warme ham met mosterd- of satesaus
Gemarineerde kipfilet

7,25
7,95

Tosti ‘s
Tosti ham kaas
Tosti kaas
Italiaanse tosti

4,25
4,50
6.50

Mozzarella, salami, tomaat en groene pesto

En zelfs een tosti uit Hawaii
Supersize tosti ham, kaas met sesambrood

11.

4,50
6,75

Allergeneninformatie beschikbaar

www.opkikkertje.com

Belegde broodjes

Belegde broodjes

Lunchgerechten

Lekker lunchen
Kogelbiefstuk met brood
14,95
met kruidenboter op boerenbruin brood
12 uurtje
11,95
3 sneetjes boerenbruin brood met ham, kaas, spiegelei, kroket, klein kopje soep en een
bolletje huzarensalade
Portie saté
10,95
3 stokjes kipsaté, met satésaus, kroepoek ,stokbrood en rauwkost
Portie saté met frites i.p.v. stokbrood
12,95

Snacks met brood
Twee frikadellen op boerenbruin brood
Twee kroketten op boerenbruin brood
U kunt ook voor wit brood kiezen

7,50
7,50

Uitsmijters
Onze uitsmijters worden geserveerd op gezond boerenbruinbrood met vrije
uitloop eieren
Kaas of ham
7,95
Ham/kaas
8,95
U kunt ook voor wit brood kiezen

Soepen

(Al onze soepen zijn huisgemaakt)
Franse uiensoep
Tomatensoep
Erwtensoep
kop heerlijke huisgemaakte snert met roggebrood en spek
alleen verkrijgbaar tijdens het seizoen

5,95
5,50
6,50

Allergeneninformatie beschikbaar

Facebook.com/opkikkertjedenbosch
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Lekkernijen uit ‘s-Hertogenbosch
‘t Opkikkertje
8,95
Warm stokbroodje gevuld met gekruid gehakt, spek en kaas
8,95

Moriaantje
8,95
Warm stokbroodje met ham, kaas, salami, ui, tomaat en curry
’t Dieske
8,95
Stokbroodje met gesmolten kaas, blokjes spek, tomaat, komkommer, sla, uien en
feta overgoten met cocktailsaus
Zoete Lieve Gerritje
8,95
Meergranenbroodje met stukjes gebakken gemarineerde kipfilet, champignons,
ui en paprika

Frans lunchen
Flaquette la france

7,95

Flaquette met gesmolten geitenkaas, honing, walnoot, tijm en sla

Meergranenbroodje Bordeaux
8,95
Meergranen broodje met gesmolten geitenkaas, honing, spekjes,
pijnboompitjes en sla
Meergranenbroodje mediterranee
9,40
Meergranen broodje met zalm, crème fraiche, kappertjes en sla

Allergeneninformatie beschikbaar

13.
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Luxe broodjes

Jeroen Bosch
Warm stokbroodje met kaas, salami, tomaat en ananas

Amerikaans lunchen

Luxe broodjes

Mega burger
8,95
Flaquette met een hamburger, uien, hamburgersaus en salade
met kaas € 0.75 extra
Baguette Indian Summer
8,95
Stokbroodje met kalkoenrollade, crème fraiche, mierikswortel, mosterd, uitgebakken
spekjes en sla

American Bread
7,95
Flaquette met kalkoenrollade, uitgebakken spekjes en gebakken champignons
Smashing Pumpkin
7,95
Meergranenbroodje met gebakken ham, satésaus, uitgebakken spekjes en gebakken
uitjes

Mexicaans lunchen
Chicken wrap
9,95
Wrap met gekruide stukjes kipfilet, paprika, champignons, ui en sla

Italiaans lunchen
Heel erg lekker !! onze CARPACCIO WRAP
9,95
Wrap met sla, komkommer, ui, pijnboompitjes, dun gesneden ossenhaas, kappertjes,
Parmezaanse kaas en pesto dressing
Italiaanse flaquette Caprese
Italiaanse broodje met sla, mozzarella, pesto en tomaat

7,95

Allergeneninformatie beschikbaar

Facebook.com/opkikkertjedenbosch
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Heerlijke tussen de grill gebakken Italiaanse panini’s

Panini Roma
8,70
Panini sesam met pesto rosso, mozzarella, salami, zongedroogde tomaat en olijven
Panini Milano
7,95
Panini sesam met groene olijventapenade, olijven, mozzarella en tomaat

Sandwich op Zweeds vikingbröd
Club sandwich
9,50
2 Sneetjes Vikingbröd met sla, ui, komkommer, tomaat, kalkoenfilet, bacon, ei en
cocktailsaus
Tonijn sandwich
9,75
2 Plakjes Vikingbröd besmeerd met pesto-mayonaise, sla, tomaat, uitjes, gekookt ei,
tonijn, kappertjes en olijven

Allergeneninformatie beschikbaar

15.
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Luxe broodjes

Panini Parma
8,95
Panini sesam met pesto rosso, parmaham, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en
tomaat

Salades
Salade tonijn
12,95
Salade met ei, ui, tonijn, tomaat, olijven, kappertjes, feta, croutons en een
mosterddressing
Salade met kalkoenrollade
12,95
Salade met ui, komkommer, tomaat, pijnboompitjes, gerookte kalkoen, spekjes, croutons
en een mosterddressing
Franse salade met geitenkaas en mozzarella
12,95
Salade met ui, komkommer, tomaat, mozzarella, geitenkaas, walnoten, olijven,
kappertjes, croutons, pijnboompitjes en een mosterddressing

Salades

Griekse gamba salade met feta
14,95
Salade met gebakken gamba’s, feta, komkommer, tomaat, ui, olijven, kappertjes,
croutons en een balsamicodressing
Tomatensalade met pesto/geitenkaas sneetjes
12,95
Sneetjes brood met rode pesto en geitenkaas uit de oven geserveerd met tomatensalade,
olijven, kappertjes, ui, zongedroogde tomaten en een balsamicodressing
Carpaccio Salade
14,50
Salade met ui, komkommer, tomaat, Parmezaanse kaas, mozzarella
rundercarpaccio, kappertjes, croutons en pesto dressing

Wilt u chia zaden aan uw salade toevoegen ?
Al uw voedingsstoffen in uw salade !!
Wij kunnen uw salade voor 1 euro extra, verrijken met de zeer gezonde chia zaden.
Chia zaden bevatten meer dan 8x zoveel omega 3 als zalm,25 % meer vezels dan
lijnzaad, 30 % meer antioxidanten dan blauwe bessen, 15x meer magnesium dan
broccoli, 6 x meer calcium dan melk en 3x meer ijzer dan spinazie.

Allergeneninformatie beschikbaar
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Pannenkoek naturel
Pannenkoek appel
Pannenkoek spek
Pannenkoek kaas
Pannenkoek spek/kaas
Portie poffertjes
Poffertjes speciaal met banaan en slagroom

4.25
4.65
4.75
4.75
5.65
4.25
6.75

Kleine frites gerechten
Bord frites
Mega burger met frites
Frites met 2 kroketten
Frites met 2 frikadellen

3,95
10,95
7,95
7,95

Allergeneninformatie beschikbaar
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Pannenkoek en friet

Pannenkoeken

Voorgerechten

Soepen

(Al onze soepen zijn huisgemaakt)
Franse uiensoep
Tomatensoep
Brood met kruidenboter of aïloli
Brood met olijventapenade
Brood met een mix van bovenstaande dips

5.95
5.50
4,75
4,85
5,75

Voorgerechten
onze voorgerechten zijn te bestellen vanaf 16.30 uur
Carpaccio
11,95
Dun gesneden ossenhaas met parmezaanse kaas, kappertjes, pijnboompitten en pesto
dressing
Zalmtartaartje
9,95
Heerlijk vers bereid tartaartje van gerookte zalm, pijnboompitjes, kappertjes,
komkommer en ui

Kaaskroketjes
7,50
2 lekkere ambachtelijke kaaskroketjes met frisse groene salade
Garnalenkroketjes
7,50
2 lekkere ambachtelijke garnalenkroketjes met frisse groene salade
Gamba’s op oosterse wijze
9,95
Papadum met gamba’s gebakken groente, knoflook, sesamzaad en sojasaus

Allergeneninformatie beschikbaar
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Barbecue
Lekker genieten van de zomer en zelf grillen op het
terras op een geurloze houtskoolbarbecue € 21,50 p.p.
Onze barbecue bestaat uit :
Spare ribs
Biefstuk
Hamburger
Kipsate
Stukjes kipfilet

U kunt van onze barbecue genieten met minimaal
2 personen en uiteraard alleen op het terras vanaf 16.30 uur

Allergeneninformatie beschikbaar
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Barbecue

Geserveerd met frisse salade,
brood met kruidenboter, verschillende koude sausjes

Hoofdgerechten

Onze hoofdgerechten zijn de gehele dag te bestellen

Vleesgerechten
Kogelbiefstuk
met peperroomsaus.

16,95

Kipsate
met kroepoek, gebakken uitjes.

12,95

Schnitzel
gepaneerde schnitzel geserveerd met een schijfje citroen.

13,50

Boerenschnitzel
gepaneerde schnitzel met spekjes, champignons en ui

14,95

Heerlijk gemarineerde spare ribs
geserveerd met 2 sausjes

16,95

Gekruide stukjes kip, met roergebakken groente

15,95

Visgerechten
Kabeljauwfilet met gebakken groente
in de oven gebakken kabeljauw met groente en crème fraiche

16,95

Pikante gamba’s met gebakken groente

16,95

Al deze gerechten worden geserveerd met frites en salade

Allergeneninformatie beschikbaar
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Gebakken gamba’s met kaastortellini
op een bedje van groente, in een Italiaans roomsausje

16,95

Lasagne Bolognaise
gegratineerd in de oven met Parmezaanse kaas en mozzarella

12,95

Vegetarische pasta’s
Vegetarische kaastortellini
met groente, feta, knoflook en een spinaziecrème saus

13,95

Vegetarische lasagne
12,95
met tomatensaus, chi take, champignons, wortel, peultjes, oesterzwammen,
paprika, courgette, aubergine, broccoli en ui, gegratineerd met Parmezaanse kaas en
mozzarella

Allergeneninformatie beschikbaar
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Hoofdgerechten

Pasta’s

Desserts
Bambino
Een lekker vrolijk ijsje voor onze kleine gasten

4,50

Nagerechten

Creme brulee
7,50
Heerlijk vanilleroom met een gecarameliseerd suikerlaagje
Strawberry cheesecake ijstaartje
7,50
Heerlijk cheescakeijs met stukjes koek en aardbeiengelei
Trio van chocolade ijstruffels
7,50
Bestaat uit 3 ijstruffels gevuld met ijs van pure chocolade, witte chocolade en caramel
Chocolade moulleux
7,75
Warme chocoladecake, met een hart van warme vloeibare chocolade, geserveerd met
vanilleijs
Roodfruitmarsepein
7,50
Heerlijk roomijs van verschillende soorten rood fruit in een pakketje van
vanillemarsepein

Koffie
Koffie met likeur
Tia Maria, Amaretto, Gran Marnier, Cointraeu,
Likeur 43, Baileys, Kahlúa

6,50

Opkikkertje koffie
5,95
Kopje koffie met slagroom en Opkikkertje kruidenborrel
Irish coffee
Italian coffee
Spanish coffee
French coffee

6,95
6,95
6,95
6,95

Allergeneninformatie beschikbaar
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Uw buren en kennis mogen weten,
dat u bij ons lekker heeft gegeten.
Het plezier in ons werk vindt u terug in de sfeer in ons bedrijf en in
de kwaliteit van onze produkten

Voor een feest, etentje, borrel of receptie
kunt u ook bij ons terecht.
Informeer naar de vele mogelijkheden.

Hartelijk bedankt voor uw gezelligheid
En graag tot ziens !!

23.

Volg ons nu ook op twitter of facebook
twitter.com/opkikkertjeBV
facebook.com/opkikkertjedenbosch
www.opkikkertje.com

