BROODJES

DRANKEN

Kaas 3,75
Ham 3,75
Kaas/ham 3,95
Rauwe ham 4,70
Oude kaas 4,70
Beenham warm 4,70
Warm vlees 4,70
Gekookt ei 4,50

Gezond 4,70
Filet americain 4,70
Kip kerrie 4,70
Brie 4,70
Tonijnsalade 4,70
Geitenkaas (gebakken) 5,25
met cashewnoten, honing
en balsamico

Speciale warme broodjes
BROODJE PULLED PORK * 5,70
Calzonebroodje met huisgemaakte bbq-saus, pulled
pork, kaas en rode ui

VERSE JUS D'ORANGE GLAS 2,60
heerlijk vers geperste jus d'orange
VERSE JUS D'ORANGE FLESJE 3,65
flesje om mee te nemen!
KOFFIE 2,10
van verse bonen
CAPPUCHINO 2,60
van verse bonen
WARME CHOCOLADEMELK 2,60
gewoon lekkere warme chocomelk
slagroom
0,60

THEE 1,60
6 smaken

* langzaam gegaard en
gerookt varkensvlees

Flesjes: cola, cola light, sprite, sinas, cassis,
bitter lemon, ice tea, bronwater plat of bruis 2,00

BROODJE BEEF (ITALIAANSE BOL) 6,25
Italiaanse bol met cocktailsaus, gemengde sla,
tomaat, huisgekruide biefstukplakjes en rode ui

Fristi, chocolademelk, appelsap of Rivella 2,30

BROODJE GEBAKKEN GEITENKAAS 5,25
Italiaanse bol met geitenkaas, balsamico,
gemengde sla, cashewnoten en honing

OM MEE TE NEMEN!
Blikje cola, sinas of flesje spa blauw 2,10
Bier (alleen meenemen!)
Los 2,10
Sixpack 10,40

BROODJE HAMBURGER COSINEROS 6,50
Brood met saus, gemengde sla, ham, kaas, tomaat,
komkommer, hamburger, spiegelei, pindasaus
en een gefruite uitjes

Voor
dingen:
aanbie
ok of
Facebo
ak
in de za

MILKSHAKES

KIPWRAP 2,60
wrap met huisgemaakte kipfilet
VEGETARISCHE WRAP 2,60
wrap met verse groenten en
geitenkaas

BN
ES
TE
DOW
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AL
DANU DE
PIEPER BESTE
LAPP!

NIET OM MEE TE NEMEN!
wijzingen voorbehouden

Keuze uit:
Stokbrood bruin en wit , Waldkorn bruin, Italiaanse bol wit

KLEIN

MIDDEL

GROOT

2,20

2,70

3,10

vanille, aardbei, banaan, chocolade, 1 wisselende smaak

Tosti’s Calzone
TOSTI NORMAAL ham, kaas en pesto 3,60
TOSTI SPECIAAL 4,70
pesto, kaas, ham, mozzarella, tomaat en spek
KINDER TOSTI 2,60
2 plakken brood met ham, kaas, saus (naar keuze)

Uitsmijters
Witbrood met 3 gebakken eieren gebakken
naar wens, inclusief Salade “De Pieper”
HAM/KAAS 7,00
enkel of dubbel gebakken
SPEK (EVT. KAAS) 7,00
ontbijtspek

BEZORGEN?
BESTEL MET DE BESTELA
PIEPER BESTELAPP!
Bezorgservice mogelijk bij een bestelling
van min. 10,00. Bezorgkosten 2,50

WWW.SNACKERIEDEPIEPER.NL
Stationsweg 59 te Zuidlaren
T 050 409 46 97
E postbus@snackeriedepieper.nl
www.facebook.com/snackerie.depieper

MEER DAN ZOMAAR EEN CAFÉTARIA!

Vraag ook naar de
mogelijkheden voor koude
borrelhapjes (op bestelling)

SNACKS

a Vegetarische Snacks

+ wedges
2,15

WEIDEBURGERS

PIEPERFRIET
KLEIN
5,85

kwekkeboomkroket 2,00
kalfskroket (van Dobben) 2,00
pikanto 2,10
loempia 3,90
halve kip 6,25
gehaktbal 3,40
schnitzel 6,25
schnitzel met spek, ui en champignons 7,80
hamburger van de plaat 2,35
hamburger van de plaat met broodje 3,40
broodje hamburger speciaal 3,80
satékroket 2,00
a
salade "De Pieper" 2,35
shoarmarol 3,15
garnalenkroketjes (2) 3,65
saté van de plaat 7,50
braadworst 2,60
berehap 3,15
berehap pindasaus 3,65
boerenbrok 2,60
mexicano 2,60
smulrol 3,15
eierbal 2,50 a
frikandel speciaal 2,20
sjasliek (jumbo) incl. saus 4,15

1,90 euro snacks

Inclusief één
soort saus

MIDDEL
8,00

ENKELE
BURGER
4,20

GROOT
9,60

DUBBELE
BURGER
6,75

PIEPERFRIET
met mals shoarmavlees, verse prei, paprika, ui en champignons

DE ITALIAAN
met rucola, tomaat, pesto, mozzarella en parmaham

PATAT TUUT
met gebakken malse kipreepjes, prei, champignons en ananas

DE MEXICAAN
met roomkaas, sla, nacho crunch en jalapeño’s

PATAT MOKUM met echte Old Amsterdamse kaas
met vers gebakken champignons, ui, spek en curry

DE ZUIDLAARDER
met sla, tomaat, bacon, cocktailsaus en kaas

PATAT VEGETARIA met of zonder geitenkaas
met gewokte prei, paprika, ui, champignons, ananas
en cherrytomaatjes

DE SPANJAARD
met sla, salsamix, bbq saus en chorizo

PATAT BEENHAWAÏ met echte Old Amsterdamse kaas
met gebakken beenham, prei, champignons,
ananas en beenham saus
PATAT SHOARMAVLEES
overladen met een royale portie fijn gekruid shoarmavlees

DE AMERICAAN
met sla, tomaat, “red union & peppers”, bbq saus en kaas

Kipburger

4,20
Voor de echte kipliefhebber!
vers afgebakken broodje
met bbq-saus, sla, tomaat,
kipburger, paprika/ui mix en gefruite uitjes

PATAT BEENHAM
met een grote portie vers gebakken beenham
met beenham saus
PATAT PAMPA
met gewokte “cowboyvlees”, paprika en cherrytomaatjes
PATAT PULLED PORK
langzaam gegaard/gerookt varkensvlees, rode ui
en een bbq saus uit eigen keuken

met broodje
+ 1,10

frikandel, vleeskroket, goulashkroket,
bamischijf, kipcorn, kaassouffléa, nasischijf a

WEI

Borrelsnacks

DEBU

RGER

S

PLATES

mini snacks (8) 4,15
incl. curry en remouladesaus
mini loempia’s (7) a
incl. chilisaus 3,40

kipnuggets (4)
kipnuggets (7)
bitterballen (4)
bitterballen (7)

2,10
3.40
2,10
3,40

extra
uitjes
v.a. + 0,10

AT
PATAT OF RASPAT
KLEIN

MIDDEL

GROOT

ZONDER

1,35

1,95

2,85

MET
mayonaise, ketchup,
curry of mosterd

1,70

2,55

3,70

SPECIAAL
1,90
2,75
speciaal-, oorlog-, pinda-,
joppie-,remoulade-, cocktail- of knoflooksaus

PLATÉ VAN DE MAAND
check het scherm, of vraag één van de medewerkers
varkenshaassaté 11,00
hamburger "COSINEROS" 10,50
schnitzel 10,00
schnitzel 11,60
met spek, ui en champignons
halve kip 10,00

MAALTIJDSALADES
TONIJN 5,25
diverse sla soorten, wortel, dressing, tonijn
en een hartig broodje

Gerechten worden geserveerd met patat, mayonaise en
"Salade de Pieper"

HOLLANDA 5,70
diverse sla soorten, wortel, dressing, ham, kaas, pitsoorten, ei,
zongedroogde tomaat, komkommer en een hartig broodje

Kinderplates

GEITENKAAS 6,25
diverse sla soorten, dressing, zongedroogde tomaat, geitenkaas,
wortel, cashewnoten, honing en een hartig broodje

4,25
Vraag naar onze glutenvrije producten

a Vegetarische Snacks

met kinderverrassing

kroket 5,15
kipnuggets(3) 5,15
kaassoufflé 5,15
frikandel 5,15
Geserveerd met ranja, patat, mayonaise en appelmoes

