
*Allergenen
Voorkom voedselovergevoeligheid. Voor vragen over allergenen in onze producten kunt u zich wenden tot onze medewer-
kers. Helaas kunnen wij kruisbesmetting en onvolledige informatie bij onze leveranciers niet uitsluiten

Frituur-snacks
Bamiblok € 1,50

Bereklauw € 2,25

Bonita (vegetarische) € 2,00

Friet € 1,75

Friet groot € 2,25

Frikandel € 1,60

Frikandel speciaal € 2,10

Gehaktbal € 2,50

Gehaktbal, (Truckersbal) € 3,50

Gehaktstaaf € 2,00

Grill burger € 2,00

Ham/Kaassouffle € 1,75

Kaassouffle € 1,75

Kika Stick € 2,00

Kip corn € 1,85

Kip nuggets (6 stuks) € 2,25

Kip schnitsel € 2,00

Kroket, kalfsvlees. Kwekkeboom € 2,00

Kroket, Sate € 2,00

Kroket, vegetarisch € 1,75

Kroket, vlees € 1,50

Mexicano € 2,25

Nasischijf € 1,75

Pikanto € 2,15

Sate, Kip € 2,85

Sate, Varkens € 2,85

Shoarmarol € 2,25

Viandel € 1,90

Sauzen en opties
ui € 0,25

Ketchup € 0,50

Mayonaise € 0,50

Mosterd € 0,50

Mosterdsaus € 0,50

Satesaus € 0,65

Speciaal € 0,65

Overwerkmaaltijd
Cordon Blue/frites/daggroente/ge-
mengde sla of rauwkost € 10,50
Dagplate, dat wat het land geeft en de 
kok heeft gekookt! € 10,50
Pasta Bolognaise, geraspte kaas/rauw-
kost of salade € 10,50
Gehaktbal, gebakken uien en champig-
nons/gekookte aardappel/spinazie € 10,50
Hamburger 'de Koffer' (spek,ui,ei, to-
maat, kaas) frietjes, sla € 8,50
Hamburger Mega 'de koffer' (spek,ui,ei, 
tomaat, kaas) frietjes, sla € 10,50
Hete kipreepjes van de grill met ameri-
cansaus/wedges patatoes/daggroen-
te/rauwkost of gemengde salade € 10,50
Schnitsel [150 gr] Bonne Femme (aard-
appelgroentemix, spekjes) gemengde 
salade of rauwkost € 10,50
Kip Schnitsel [150 gr], ananas en zigeu-
nersaus/wedges patatoes/daggroen-
te/gemengde sla of rauwkost € 10,50
1/2 kip met frietjes/appelmoes/rauw-
kost of salade € 10,50

Mealdeal, Dagplate + toetje + blikje fris € 13,50
Rolladeschijf, Jachtsaus, gekookte 
aardappel, groenten en rauwkost € 10,50
Schouder karbonade, ui, spekjes en 
champignons, frietjes en groente € 10,50
Warm vlees, saus/frietjes, daggroente/
rauwkost of salade € 10,50
Vegetarische Maaltijd (fantasie van de 
kok) € 10,50
Varkens Schnitsel,paprika, cham-
pignons en gebakken uien/wedges 
patatoes/daggroente/gemengde sla 
of rauwkost € 10,50
Runderstoofpot, aardappelfantasie, 
warme groente en rauwkost € 10,50
Seizoen stamppot- (wisselend naar de 
tijd van het jaar) € 10,50
Kipfilet bonne femme, kipfilet met 
groenten/aardappelmix. Ham - spek € 10,50
Schnitsel 'Bij Ons' [200 gr.] (spek-ui-ei- 
tomaat- kaas) patatoe wedges- garni-
tuur € 13,50
Mexicaanse [pittige] ovenschotel, 
gehakt, bonen, ui, paprika, tomaat, tor-
tillachips met kaas gegratineerd € 10,50

• BROODJES
• LUNCHES
• VERGADERSERVICE
• OVERWERK-MAALTIJDEN
• SALADES
• SNACKS
• PARTY ARRANGEMENTEN
• BBQ EN BUFFETTEN

en mogelijkheid om te lunchen 
“Bij Ons” in het Lunchcafé

Gildestraat 1, 8263 AH, Kampen

 +(31) 38 303 16 20
 info@HanzeCatering.nl
 www.HanzeCatering.nl

Openingstijden: 
ma. t/m do 09:30 tot 17.00, vr. 09:30 tot 16:00 uur

HanzeCatering

Lunchcafé 
“Bij Ons” en Cateraar
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*Allergenen
Voorkom voedselovergevoeligheid. Voor vragen over allergenen in onze producten kunt u zich wenden tot onze medewer-
kers. Helaas kunnen wij kruisbesmetting en onvolledige informatie bij onze leveranciers niet uitsluiten

Let op! De prijs van de broodjes geldt voor witte pistolet of meergranen. 
Voor ciabatta of waldkorn wordt er € 0.50 extra gerekend

Belegde broodjes
Ei, gekookt (peper & zout) € 3,00

Filet American € 3,00

Ham en Kaas € 3,50

Ham, Boeren € 3,50

Ham, Roomkaas € 3,75

Kaas, Jong belegen € 3,00

Kaas, Oude kaas € 3,25

Kiprollade € 3,00

Ossenworst € 3,00

Rollade (HOH) € 3,25

Rosbief € 3,50

Salade, Boeren ei € 4,00

Salade, Crispy bacon € 4,50

Salade, kipkerrie € 4,25

Salade, Pita Pikant € 4,50

Tartaar € 3,75
Keuze uit, wit of volkoren brood of zachte witte bol 
of witte of Waldcorn-pistolet

Extra voor Waldcorn bol, Ciabatta of 
pappion brood € 0,50

Luxe belegde broodjes
Bieslook-roomkaas met gerookte zalm, 
sla, tomaat € 5,50
Bieslook-roomkaas met runder rook-
vlees en gekookt ei, rauwkost € 4,50

Brie, honing en walnoten € 4,25
Brie, tomaat (zongedroogd), salami en 
rauwkost € 4,00

Brie,komkommer, gemengde salade € 3,75
Camembert, pijnboompitten, komkom-
mer, salade € 4,50
Filet American, gedr. tomaat, augurk, 
rucola sla - ui € 4,50

Geitenkaas, peer, honing, walnoten. € 4,50

Gezond, Camembert € 4,00

Gezond, Ham € 3,75

Gezond, Ham/Kaas € 4,00

Gezond, Kaas € 3,75

Gezond, Kiprollade € 3,75

Gezond, Kiprollade/Kaas € 4,00

Ham (rauwe) roomkaas, sla - ei € 4,00
Ham (rauwe), Mozzarella, tomaten 
tapenade, sla € 4,25

Kaas (oud), tomaat - komkommer, sla € 3,75
Kipfilet, pesto, gemengde salade - pijn-
boompitjes € 3,75

Kiprollade - roomkaas, sla € 3,75

Rookvlees, roomkaas, sla en ei € 4,00
Rosbief, komkommer, ei en remoula-
desaus € 4,00

Salade, Grijze Garnalen € 4,75

Salade, tonijn € 4,50
Extra rauwkost basis (sla, komkommer, 
tomaat, uiringen) € 0,75

Gekookt ei (per stuk) € 0,75
Keuze uit, wit of volkoren brood of zachte witte bol 
of witte of Waldcorn-pistolet

Extra voor Waldcorn bol, Ciabatta of 
pappion brood € 0,50

Broodjes met warm beleg
12 uurtje, gebakken ei/kroket/salade € 7,00

Boeren omelet € 6,00

Gebakken ei met ham € 3,25

Gebakken ei met ham - kaas € 3,50

Gebakken ei met kaas € 3,25

Gebakken ei met spek € 4,00

Gebakken ei met spek - kaas € 4,25
Ham en kaas (gesmolten) met ananas,  
uit de oven € 3,50

Hamburger (kip) speciaal € 3,50

Hamburger (kip)naturel € 2,75
Hamburger 100gr. 'de Koffer' (ei,spek, 
tomaat, ui,kaas) € 3,75
Hamburger MEGA 200 gr. 'de Koffer' 
(ei,spek, tomaat, ui,kaas) € 5,75

Hamburger naturel € 2,75

Hamburger speciaal € 3,50
Hete kipreepjes van de grill met ame-
ricansaus € 4,25
Kipschnitsel met pikante grillsaus en 
augurk € 3,75

Omelet, ham, champignons € 5,50

Omelet, kaas  met champignons € 5,50
Omelet, kaas, ham,champignons, 
paprika en ui € 6,25
Salami, gesmolten kaas, paprika, toma-
ten, uiringen € 3,75
Uitsmijter Ham - Kaas (2 eieren/2 snee 
brood) € 5,50
Uitsmijter Ham - Kaas (3 eieren/3 snee 
brood) € 6,50

Uitsmijter Ham (2 eieren/2 snee brood) € 5,50

Uitsmijter Ham (3 eieren/3 snee brood) € 6,50

Uitsmijter Kaas (2 eieren/2 snee brood) € 5,50

Uitsmijter Kaas (3 eieren/3 snee brood) € 6,50
Uitsmijter kaas, spek  (3 eieren/3 snee 
brood) € 6,50
Uitsmijter kaas, spek (2 eieren/2 snee 
brood) € 5,50

Warm vlees met satesaus € 4,50
Warme Beenham met mosterd room-
saus € 4,50
Warmvlees met champignons, ui en 
satesaus € 4,50
Keuze uit, wit of volkoren brood of zachte witte bol 
of witte of Waldcorn-pistolet

Extra voor Waldcorn bol, Ciabatta of 
pappion brood € 0,50

Maaltijdsalade
Boerensalade, gerookte zalm, appel-
tomaten, mozzarella, pijnboompitjes 
(Dressing) € 6,25
Geitenkaas salade, gemengde salade, 
geitenkaas, honing, walnoten (Dressing) € 6,25
Griekse salade, feta, tomaat, komkom-
mer, olijven en ui. € 6,25
Groene salde, tomaat, komkommer, ui, 
ei (dressing) € 3,75
Italiaanse salade,zon gedroogde to-
maatjes, salami, ui, mozzarella, olijven € 6,25
Mexicaanse Salade (met pikante 
kipreepjes) (Dressing) € 6,25
Salade 'Bij Ons', gegrilde kipreepjes, 
bacon, ui, ei, rijk garnituur (Dressing) € 6,25
Salade met oude kaas, blanke rozijnen. 
Noten en honing € 6,25
Saladeschotel,uitgebakken bacon, 
komkommer, appel, augurk, paprika, 
pijnboompitten (Dressing) € 6,25
Slaschotel naturel, rundvleessalade, 
komkommer, paprika, tomaat, ui, au-
gurk, ei (Dressing) € 4,75
Tonijnsalade - rauwkost, tomaten, kom-
kommer en garnituur (Dressing) € 6,25

BBQ deze zomer?
Wij bieden een heerlijk, gevarieerd vers aanbod van barbecue producten. Deze producten zijn van  A-

kwaliteit, geleverd door een vakslager, welke fantastisch gemarineerd zijn, onze huisgemaakte kruiden-
boter en niet te vergeten de ambachtelijke salades uit eigen keuken. Grote groepen kunnen gebruik 

maken van onze “BBQ Wagon” BV.
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Koffie, thee, dranken en zuivel: zie onze drankenkaart


