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SOEPEN
Romige bospaddenstoelensoep 4,50
Tomatensoep 4,50
Met ballen
Uiensoep 4,50
Met ciabatta en kaas gegratineerd

TOSTI’S
Tosti met ham en kaas 3,50
Tosti Hawaii 4,00
Turks brood met ham en kaas 4,50
Turks brood met salami en geitenkaas 6,00
Met rucola en chilisaus
Turks brood met rauwe ham 7,00
Met tomaat, rucola, oude kaas en pestomayonaise
Turks brood met tonijnsalade 8,00
Met cheddar, rucola en chilisaus
Turks brood met gerookte zalm 9,00
Met roomkaas, rucola en honing-mosterddressing

Tip!
Verse muntthee

OPEN
Dinsdag t/m zondag 
Geopend vanaf 11.00u

Keuken sluit om 21.00u

CONTACT
Beckumerstraat 2
7548 BG Boekelo

053 428 12 02
info@deburenboekelo.nl
www.deburenboekelo.nl

(Keuze uit wit of bruin landbrood)
Uitsmijter 5,50
3 gebakken eieren 
kaas/ham/spek/tomaat € 0,50 per ingrediënt 
Boerenuitsmijter 8,50
Met champignons, ui, spek, ham en gesmolten 
kaas

UITSMIJTERS

KIDS
Boterham met zoet beleg 2,50
Vraag de bediening naar het zoete beleg
Boterham met kaas & komkommer 2,75
Boterham met gebakken eitje 2,75
Tomatensoepje 3,00
Klein tomatensoepje met soepballetjes en stokbrood
Boterham met kroket 3,25
Pannenkoek 4,00
Met stroop en poedersuiker
Kroket/frikandel/kipnuggets 4,50
Met frietjes, mayonaise, ketchup en appelmoes



LU
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SPECIALS
Omelet 6,00
Met gebakken champignons, ui en landbrood
12-uurtje 8,50
Brood met kroket, gebakken ei met ham en een 
glaasje tomatensoep met ballen
Clubsandwich kip 9,50
Geroosterd brood met gerookte kipfilet, bacon, 
kropsla, komkommer, tomaat, ei, mayonaise en chips
Clubsandwich vis 10,50
Geroosterd brood met gerookte zalm, tonijnsalade, 
kropsla, komkommer, ei, dillesaus en chips
Cheeseburger van Lakenvelder 14,50
Twentse runderburger op een briochebol met cheddar, 
kropsla, tomaat, augurk, bacon, hamburgersaus, 
rauwkost en frietjes

(Keuze uit wit of bruin landbrood)
Kroketten 6,50
Landbrood met twee kroketten en mosterd
Gezond 6,50
Landbrood met ham, kaas, ei, komkommer, 
tomaat, sla en roomkaas
BLT sandwich 6,50
Landbrood met bacon, tomaat, kropsla, 
mayonaise en naturel chips
Kip teriyaki 8,00
Landbrood met gebakken kipreepjes, ui, paprika,
champignons, sperziebonen en teriyaki
Tonijnsalade 9,00
Landbrood met huisgemaakte tonijnsalade
Geitenkaas 9,00
Landbrood met geitenkaas, honing, walnoten en 
rucola
Carpaccio 9,50
Landbrood met rundercarpaccio, rucola, oude kaas, 
hazelnoten en honing-mosterddressing
Gerookte zalm 9,50
Landbrood met gerookte zalm, roomkaas en rucola

BROODJES

Tip!
12-uurtje

Brood met kroket, gebakken ei met 
ham en een glaasje tomatensoep

Kip teriyaki
Gemengde salade met gebakken kipreepjes, ui, 
champignons, paprika, sperziebonen en teriyaki
klein 8,50 / groot 13,50
Carpacciosalade 
Gemengde salade met rundercarpaccio, 
komkommer, tomaat, oude kaas, hazelnoten, 
croutons en honing-mosterddressing
klein 9,50 / groot 14,50
Herfstsalade
Gemengde salade met gegrilde groente, gebakken 
paddenstoelen en geroosterde hazelnoten
klein 8,00/ groot 12,50

SALADES


