
PATAT

KAPSALONS

Oerfriet 14mm            € 2.60   € 3.90 
Aviko 11mm              € 2.60   € 3.90 
Ras patat                € 2.95   € 4.40
Zoete aardappel patat       € 3.25   € 4.85 
Half zoet half normaal       € 3.20   € 4.70

Shoarma (varkensvlees)      € 9.75   € 12.75 
Patat, kaas, slamix, shoarma, en knoflooksaus

Shoarma (kipvlees)         € 9.75   € 12.75 
Patat, kaas, slamix, kipshoarma en knoflooksaus

Gyros (kipvlees)           € 9.75   € 12.75 
Patat, kaas, slamix gyros, en knoflooksaus

normaal

normaal

groot

groot

KIDSBOX
Patat met een keuze snackje frikandel, kipnuggets, bitter- 
ballen of mini kaassoufflés en een pakje drinken naar  
keuze: fristi, taksi, of chocomelk. Plus een surprise € 5.50

Upgrade voor €2.50 je kapsalon naar kapsalon de luxe.  
Dan wordt je kapsalon extra belegd met 3 kleuren paprika’s, 
champignons en spekjes.



PATAT OF FLATBREAD MET HUISGEMAAKTE TOPPINGS

Bali                    € 10.25   € 9.00 
Oosters gemarineerde kippendij,  
groente, satésaus en gefrituurde uitjes

Tex Mex                 € 10.25   € 9.00 
Mexicaans gekruid rul gebakken  
gehakt, slamix, nacho’s en chili chipotlesaus

Jakarta                 € 10.25   € 9.00 
Sous vide gegaarde kipkerrie, slamix, 
kerriesaus en champignons

Tokyo                  € 10.25   € 9.00 
Sous vide gegaarde kip in teriyaki saus en slamix

Warkummers boerenpatat    € 12.50  € 10.00 
Salade, 3 kleuren gebakken paprika, champignons,  
spekjes, gehaktbal, gebakken ei, mosterd en fritessaus

Parijs                   € 10.25   € 9.00 
Rundvlees hachee, rodekool en  
appelmoes

Moskou                 € 10.25   € 9.00 
Slow cooked rundvlees met stroganoffsaus

Rome                  € 10.25   € 9.00 
Slamix, rul gebakken gehakt en bolognesesaus

patat flatbread



HAMBURGER SPECIALS
(keuze uit huisgemaakte hamburger 150 gram,  
kipburger of VEGA burger + € 1.00)

Stedspolle burger                € 8.50
Sla, tomaat, komkommer, augurk, bacon,  cheddar 
gebakken ei, curry mayonaise en gefrituurde uitjes      

Texas ranch burger                € 8.50
Sla, tomaat, komkommer, augurk, rodekool, burgersaus, 
cheddar en gefrituurde uitjes

Boeren burger                  € 7.75
Sla, tomaat, komkommer, augurk, 3 kleuren paprika, 
champignons en spekjes

Hawaii Burger                   € 7.75
Sla, tomaat, komkommer, augurk, cheddar, ham, 
ananas en curry

Cheeseburger                   € 7.00
Sla, tomaat, komkommer, augurk, cheddar en ketchup

Bij al onze gerechten is zoete patat 
mogelijk voor € 1.00 extra



Bali burger                     € 7.00 
Sla, tomaat, komkommer, augurk, atjar, gefruite 
uitjes en satésaus

Burger speciaal                  € 6.25
Sla, tomaat, komkommer, augurk, curry, mayo 
en gebakken ui.

Piccalilly burger                 € 6.25 
Sla, tomaat, komkommer, augurk, Amsterdamse
piccalilly en gefrituurde uitjes

Giant bacon / cheese burger         € 9.25 
(burger van 200 gram)
Sla, tomaat, komkommer, augurk, bacon, cheddar en  
smokey baconnaise saus 

Bourbon basterd double burger      € 12.50 
(2 burgers van 150 gram) 
Sla, tomaat, komkommer, augurk, bacon, cheddar en  
smokey baconnaise saus

OOK VERKRIJGBAAR ALS PLATE
Grote portie patat, mayonaise en een 
frisse salade. Meerprijs € 6.50



Frikandel     € 2.00
Kroket rundvlees € 2.00
Satékroket    € 2.25
Kipcorn      € 2.25
Mexicano     € 2.60
Bamischijf    € 2.25
Smulrol      € 3.50
Shoarma rol   € 3.50
Schnitzel varken € 6.00 

XXL frikandel  € 4.00
Goulashkroket  € 2.25
Kaassoufflé    € 2.25
Berenhap     € 3.25
Braadworst    € 2.75
Nasischijf     € 2.25
Gehaktbal    € 4.50
Kipschnitzel   € 5.50
Broodje los    € 1.00

SNACKS

Huisgemaakte XXL loempia           € 8.50 
geserveerd met sla, gebakken ei, en ham

(BORREL)HAPJES

Kipnuggets               € 3.00   € 3.70 
Kipfingers                € 3.20   € 4.00 
Mini bami hapjes              € 3.45   € 4.30 
Bitterballen                  € 3.45   € 4.30 
Chicken wings                 € 4.45   € 5.60 
Mini loempia                  € 4.70   € 6.00

6 stuks 8 stuks



(BORREL)HAPJES

Mini kaassoufflé mix        € 3.95   € 5.00 
Mozzarella sticks           € 3.20   € 4.00  
Mini nasi hapjes             € 3.45   € 4.30  
Stedspollekes                 € 5.95   € 7.60  
Mini mexicano’s                € 4.70   € 6.00 
Gefrituurde garnalen         € 8.20  € 10.60

6 stuks 8 stuks

Vraag naar de mogelijkheden voor feesten en partijen.  
We maken graag een schaal met mooie hapjes voor u, 
zowel warme als koude hapjes.

Fritessaus     € 0.60
Mayonaise    € 0.60
Pindasaus     € 0.85
Knoflook     € 0.85
Piccalilly     € 1.00
Ketchup      € 0.60
Curry        € 0.60
Brander      € 0.85

Oorlog       € 1.00 
Appelmoes    € 0.85
Mosterd      € 0.60
Sweet chilli   € 0.60
Joppie       € 0.85
Speciaal      € 1.00
Cocktailsaus   € 0.85

SAUSJES



PLATE MENU’S 
(alle plate menu’s worden geserveerd met grote portie patat, 
een frisse salade, een sausje en 1 frisdrank naar keuze)

MAALTIJDSALADES  
(maaltijdsalades worden geserveerd met 3 color pasta)

Kipschnitzel of varkensschnitzel       € 16.50 
Boerenschnitzel                  € 18.00 
Saté kip of varken huisgemaakt        € 16.50 
Spareribs huis gemarineerde          € 18.50 
Loempia huisgemaakt                € 18.50 
Gehaktbal                      € 15.00 
Halve kip gegrilde                 € 17.50

Maaltijdsalade gerookte kip             € 9.95
Maaltijdsalade gerookte zalm         € 10.95 
Maaltijdsalade geitenkaas / bacon         € 9.50
Maaltijdsalade brie walnoot honing         € 9.75



TOSTI’S (keuze uit wit of bruin brood) LUNCH TOT 17.00 UUR

Tosti kaas                       € 4.00
Tosti ham/kaas                   € 4.50
Honululu                       € 5.00 
(ham, kaas, ananas, curry) 

Ow My Goat                     € 5.75 
(geitenkaas, bacon, rucola, appelstroop) 

Sweet Honey Brie                 € 5.75 
(brie, honing, walnoot) 

Tex Mex                        € 6.25 
(Mexicaans gekruid gehakt, cheddar, chillisaus) 

Bella Italia                      € 6.25 
(mozzarella, tomaat, basillicum, pesto, pijnboompitjes)

Tuna melt                       € 6.75 
(tonijn, uitjes, augurk, cheddar) 

Zalm                          € 7.00 
(zalm, roomkaas, rucola en mosterd dille)

Tosti Kip                       € 5.75 
(kipfilet, rode ui, tomaat en kaas)



UITSMIJTERS (keuze uit wit of bruin brood)

BROODJES 
(alle broodjes worden belegd met  
gemengde sla en garnering)

Uitsmijter ham of kaas              € 8.50
Uitsmijter ham en kaas              € 9.95
Uitsmijter rosbief                € 11.00
Uitsmijter Stedspolle              € 12.50
(ham, kaas, paprika, spek, en tomaat)

Old Amsterdam            € 5.50    € 7.00 
Boerenham               € 5.50    € 7.00 
Gezond                 € 6.50    € 8.00 
Ossenworst              € 6.50    € 8.00 
Rosbief                 € 6.50    € 8.00 
Kip kerrie                € 6.50    € 8.00 
Shoarma varken of kip       € 7.00    € 8.50 
Gyros                   € 7.00    € 8.50

wit of bruin flaguette flatbread

Prijswijzigingen voorbehouden.


