‘Het Wapen van Baak’
Afhaal-en bezorgmenu
Openingstijden afhalen:
vrijdag : 16.00-19.00 uur
zaterdag en zondag : 12.00-19.00 uur maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag : gesloten
Bezorgen alleen tussen 17.00-19.00 uur. (gratis
boven €30,00, anders €5,00 extra)
Bestellingen per app: 06-34012201, of
slagman.robbert@gmail.com
Voor speciale wensen en/of feestelijke
aangelegenheden graag contact opnemen
dan bedenken we samen een feestelijk menu.
Voor bestellingen buiten de openingstijden
graag contact opnemen.
Maaltijdsoepen uit eigen keuken! (600 gr.)
- Franse uiensoep, gegratineerde croutons met of
zonder spekjes
€ 7,50/7,00
- Hongaarse goulashsoep met brood en boter
€ 8,50
- Hollandse erwtensoep met roggebrood,
katenspek en mosterd
€ 9,50
- Indiase linzensoep met thuisgemaakte
chutney/brood
€ 7,50
Hoofdgerechten met eigengemaakte patat of
ovengebakken aardappeltjes
- Stamppot van de week
€ 12,50

- Flinke lamskotelet van de gril (ca. 250gr) met
ovengebakken seizoensgroenten
€ 21,50
- Varkenshaas met champignonroomsaus of
Stroganoffsaus met ovengebakken
seizoensgroenten
€ 15,00
- Vegetarische champignonburgers met
Stroganoffsaus en
ovengebakken seizoensgroenten
€ 11,50
- Halve kip met coleslaw
€ 13,50
- Kipsate met satesaus, coleslaw, sesamdressing
en kroepoek
€ 14,50
- Kipshoarma met pita, coleslaw en knoflooksaus
€ 13,50
- Broodje hamburger met patat en coleslaw
€ 9,50
- Broodje Zalmtartaarburger met patat en coleslaw
€ 13,50
Kindermenu
- Pasta Bolognese
€ 7,50
Kipnuggets met frites en appelmoes € 6,50
Nagerechten en zoetigheden uit eigen
keuken
- Tiramisu
€ 5,00
- Brownie
€ 3,50
- Appeltaart
€ 4,00
- Worteltaart
€ 4,00
- Cheesecake
€ 4,00

- Baakse Bolus
€ 3,00
Diverse snacks met sauzen naar keuze
- Eigengemaakte Patat (met/speciaal/oorlog),
rundvlees/kaas/groente kroket, kaassoufflee,
bamischijf,
- frikandel/gehaktstaaf (speciaal), cheesedippers,
bitterballen en bittergarnituur
- IJs: Raket, Magnum, Cornetto
WINKELTJE VAN BAAK. Al onze afhaalproducten
zijn ook in ons winkeltje te verkrijgen,
geportioneerd en bevroren.
Dus eet wanneer je wilt. (gereduceerde prijzen)
- Eigen gebakken- vers-focaccia borrelbrood(wit
of volkoren, 600gr.)
€ 6,50
Graag 1 dag van te voren bestellen!
- Diverse smeersels voor bij het borrelbrood
a € 2,00
- # Pesto
- # Tapenade
- # Rode bietenhumus
- # Muhamara(gerookte paprika, walnoten en
granaatappelmelasse)
- # Mangochutney
- Dikke plak Gehaktbrood in heus focacciabrood
gebakken
€ 3,50
(Lekker voor bij de soep)

