
    Lunchkaart 
‘t Zumpke

Broodjes
Gezond 

gemengde sla, ham, kaas, tomaat, ei, komkommer  7,50

Gerookte zalm 
gemengde sla, heksenkaas, dille dressing  7,80

Carpaccio 
pijnboompitten, oude kaas, gemengde salade, croutons, truffelmayo  8,00

Zumpke 
beenham, groene sla, honing mosterd saus of satésaus  7,00

Zumpke deluxe
beenham, champignons, ui, paprika, groene sla, marinade  8,00

Dwarsligger 
ham, salami, gebakken champignons, uien, paprika, 

gesmolten kaas, chili saus  8,00

Kroket duo
keuze uit kalfskroket, goulashkroket, rundvleeskroket, satékroket, 

groentekroket, van Dobben  6,70

Keuze uit baguette, Italiaanse bol, waldcorn

 

Tosti’s 
Tosti

ham / kaas  3,50

Hawaï 
ham, kaas, ananas  4,00

Argentina 
ham, salami, kaas, tomaat, kruiden  4,75

Uitsmijter of Omelet
Ham en of kaas  7,25

Ham / kaas/ spek  7,50

Boeren 
spek, champignon, paprika, ui  8,50

Keuze uit wit of bruin brood

12 uurtje 
broodje kroket, uitsmijter ham kaas, kopje soep naar keuze  10,50

Keuze uit Groente-, Tomaat- of Champignon Soep 

Pannenkoeken
Naturel  6,25

Spek  6,75

Kaas  6,50

Spek / kaas  7,50

Appel  6,75

Ananas  6,95

Boeren 
champignon, ui, spek, paprika  7,95

Kinderpannenkoek  5,50

Koffie’s
Koffie Crème  

Espresso

Cappuccino

Latte Macchiato

Latte Caramel 

Spanish Coffee 
met licor 43 en room

Baileys Coffee 
met baileys en room

Irish Coffee 
met whiskey

Italian Coffee 
met amaretto en room

Eanterse koffie 
met Enterse dwarsligger en room

Verse thee

Tevens een mooi gevarieerd 
aanbod single malt whisky’s



Menukaart
‘t Zumpke

Shoarma
Pita Shoarma incl. saus  6,75

Pita Shoarma deluxe champignon, ui, paprika, incl. saus  8,50
Kapsalon patat of aardappelschijfjes, shoarma, gesmolten kaas, 

knoflook- of whiskysaus  8,25
Kapsalon deluxe patat of aardappelschijfjes, shoarma, ui, 
champignon, paprika, gesmolten kaas, knoflook of whiskysaus  9,85

Bami / Nasi schotel met ham, gebakken ei, atjar tjampoer  8,75
Bami / Nasi schotel met saté van de haas, 

of saté van kippendij  16,95
Nacho’s uit de oven met diverse sausen, 

tomaat, rode ui, paprika & cheddar cheese  6,95

 Burgers 
Broodje brouws zachte bol, champignons, ui, burger, 

mayonaise, curry, gebakken ei  5,50
Crispy chicken groene sla, augurk, tomaat, pittige joppie  7,50 

Brouws xl beef burger, champignons, ui, groene sla, burgersaus  8,25
BBQ burger beef burger,  gemengde sla, tomaat, ui, spek, 

cheddar cheese, bbq saus  9,25
BBQ Beer burger  beef burger, groene sla, augurk, tomaat, spek, 

uien geblust in bier, beersaus  9,25
Cheese Onion burger  sla, tomaat, gefrituurde uienringen, 

kaassaus  9,25
Zumpke deluxe beef burger, groene sla, beenham, champignons, 

ui, paprika, honing mosterd saus  10,95 
Streetglide burger beef burger, tomaat, ui, champignons, spek, 

cheddar cheese, augurk, komkommer, burgersaus  10,95

Al onze burgers worden geserveerd met huisgemaakte 
burgersaus en op een Burger Bun.

Patat / gebakken aardappels / aardappelschijfjes + 1,75

Onmeunige frieten
Mexican doritos, tomaat, guacamole, jalapeños, 

cheddar, sriracha saus  7,95
Indonesian kip, atjar, kroepoek, gedroogde ui, 

bosui, satésaus  7,95
Belgian stoofvlees, picallily, bosui, peterselie, 

geraspte kaas, truffelmayo  7,95
American beenham, coleslaw, augurk, bbq saus, 

Real American mayo  7,95
Boeren champignons, ui, spek, paprika, saus naar keuze  7,50
Zoet en pikante kip chilisaus, ananas, atjar, kip  7,50
Catamaran patat, keuze uit 2 frikandellen of 2 kroketten 

met speciaalsaus  6,50

 Soepen
Tomatensoep met room 4,95

Groentesoep met runderballetjes 4,95
Champignonsoep en spekjes 4,95

Bij onze soepen wordt stokbrood met kruidenboter geserveerd. 

 Maaltijdsalades
Salade carpaccio gemengde sla, truffelmayo, pijnboompitten, 

Oud Amsterdam, zongedroogde tomaat, croutons  9,50
Salade zalm gemengde sla, gekookt ei, 

cherry tomaat, komkommer, dressing  9,50
Salade Crispy Chicken, gekookt ei, cherry tomaat, 
croutons, Oud Amsterdam, soja dressing, gebakken champignons, 

paprika, crispy bacon  9,50

   Hoofdgerechten 
Schnitzel  13,95

Holsteiner Schnitzel met boeren garnituur 
en gebakken ei  16,95

Saté van de Haas met satésaus 180 gr  14,95
Saté van Kippendij met satésaus 180 gr  13,95

Ribs en Wings 250 gram spare rib & 5 spicey chickenwings  16,75
Spareribs 250 of 450 gram  13,50  /  16,00

Varkens Ribeye ± 200 gram 13,95
Lende Steak  met champignons en uien18,50 

Mixed Grill kipfilet, varkenshaasje, ribbetjes, biefstukje  16,75

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met patat.
Wilt u liever gebakken aardappels of aardappelschijfjes dan 

wordt een meerprijs  van 1,75 in rekening gebracht.

Aanbieding van de week 
Vraag onze medewerkers naar de huidige aanbieding  12,95

Kinder menu
patat, met naar keuze een kroket, frikandel,

 bitterballen, kipnuggets  6,50

Kinder Ribbetjes 
met patatjes, mayonaise, appelmoes  9,95

 

Bijgerechten
Boontjes met spek  2,95

Gemengde salade  2,95
Gebakken champignons met ui  2,95

Portie boeren gebakken champignon, ui,
paprika, spek  3,75

Sausen
Zigeunersaus  2,25

Jagersaus  2,25
Pepersaus  2,50

Champignonsaus  2,50


