
Broodjes  wit/bruin  € 6,50

Gezond
ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, kempische dressing
Gerookte zalm
Komkommer, rode ui, limoen mayonaise 
Kip pikant
Kip en ananas, chilisaus 
Geitenkaas
Gepofte cherry tomaatjes, basilicum, amandelen, honing
Pulled Porki
Langzaam gegaard varkensvlees, geroosterde ui, whiskey saus 
Rosbief
Oude kaas, geroosterde pijnboompitten, honing mosterd dressing 
Boerenbal
Paprika, ui, champignons, spek, satésaus
Tonijnsalade
IJsbergsla, olijven, tomaat, kappertjes

Tosti’s  wit/bruin  € 3,95
Van steenoven gebakken brood

Klassieker
Ham, kaas
Hawaï
Ham, kaas, ananas
Eitje
Ham, kaas, gebakken ei
Spain
Salami, kaas, pesto

Soep  van de week  € 5,-
Vers gemaakt uit eigen keuken met brood en kruiden dip

Eggs
3 Eieren met 3 snee brood, wit/bruin

Uitsmijter klassieker  € 6,75
Ham/kaas
Uitsmijter Marktzicht  € 7,75
Paprika, ui, champignons, spek

Salades  € 8,50
Geserveerd met geroosterd brood en kruidensaus 

Geitenkaas
Gepofte tomaat, amandelen, basilicum, vleugje honing
Rosbief
Geroosterde knoflook, honing mosterd dressing, oude kaas
Gamba’s
Appel, rode ui, mierikswortel mayonaise 
Gemarineerde Kip
Bacon, mango, honing mosterd dressing

Burgers  van de grill  € 6,75

BBQ
IJsbergsla, tomaat, kaas, bacon, rode ui, smokey BBQ saus
Vegetarisch
IJsbergsla, tomaat, tomatensalsa, kaas, ei
Marktzicht
Champignons, paprika, spek, ei, BBQ saus
Zigeuner
IJsbergsla, tomaat, gebakken ui, ei, zigeunersaus 

Spies  van de grill  € 16,50
Geserveerd met frites en salade

Kogelbiefstuk
Met geroosterde knoflook en pepersaus
Varkenshaas
Met champignonroom saus 
Mix grill marktzicht
Varkenshaas, kogelbiefstuk, kippendij, kruiden saus 
Saté van kippendijen
Met satésaus, atjar atjar en gebakken uitjes 
Gamba (5 stuks)
Met knoflook peperolie en frisse venkel salade 
Vega
Met champignons, courgette, paprika, tomaat, geitenkaas, tomatensalsa

Kleine eters
Bolletje  € 2,-
Knakworst, hagelslag, ham, kaas, chocolade pasta, pindakaas 
Pannenkoek  € 4,50 
Vers gebakken pannenkoek geserveerd met poedersuiker en stroop
Kip spies  € 7,50
frietjes, appelmoes en een verrassing uit de schatkist 
Frietjes, met een snack naar keuze  € 5,50
Kipcorn, frikandel, kroket, kipnuggets, kaassoufflé

Pannenkoek  naturel  € 7,-
U kunt daarnaast kiezen uit appel, rozijnen, champignons, spek, ham en/of 
kaas voor op de pannenkoek. Per ingrediënt  € 0,50

Klassiekers marktzicht
Geserveerd met frites en salade

Schnitzel  € 12,75
Naturel / champignonsaus / zigeunersaus 
Boeren schnitzel  €14,=
Gebakken champignons, paprika, ui, spek 
Ribs  € 14,-
Spareribs met knoflooksaus 
Zalm  € 16,50
Met ravigottesaus

Pizza’s  vers uit eigen keuken

Pizza Margherita  € 8,-
Tomatensaus en kaas
Pizza Hawaï  € 9,-
Tomatensaus, kaas, ham en ananas
Pizza Salami  € 9,50
Tomaat, kaas en salami
Vega Pizza  € 10,-
Tomatensaus, kaas, paprika, champignons en ui
Pizza Tonijn  € 11,-
Tomatensaus, kaas, tonijn, rode ui en olijven
Pizza Kebab  € 12,50
Tomatensaus, kaas, paprika, champignons, kebab, knoflook- of whiskeysaus

Borrelkaart  € 5,50
Bitterballen met mosterd (10 stuks)
Borrelmix met chilisaus (8 stuks)
Mini loempia met chilisaus (10 stuks)
Hotwings (8 stuks)

Schaaltje Olijven  € 3,-
Gehaktbal van Mekers  € 3,75
Porti frites met saus naar keuze  € 2,50

Snack  € 2,-
Kroket, frikandel, bamischijf, kaassoufflé, braadworst, kipcorn

Broodje met snack  € 2,50
Kroket, frikandel, bamischijf, kaassoufflé, braadworst, kipcorn

Van de plank
Brood  € 6,75
Met kruiden dip, tomaten tapenade, met zoete olijven
Worst/kaas  € 7,50
Met Grillworst van Mekers, pikante salami, oude kaas, jonge kaas
Ribs  € 8,50
Spareribs met knoflooksaus en chili

Kebab
Kebab  € 5,50
Vers uit eigen keuken met whiskey of knoflooksaus en rauwkostsalade
Kapsalon  € 7,50
Kebab met rauwkost, friet en gesmolten kaas
Lahmacun  € 4,75
Opgerolde Turkse pizza met rauwkost en saus
Lahmacun kebab  € 7,50
Opgerolde Turkse pizza met rauwkost en saus

Dessert  € 5,50

Dame Blanche
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
Framboos
Yoghurt ijs met frambozensaus en slagroom 
Karamel
Vanille ijs met karamelsaus, toffee en slagroom
Vers fruit
Vers fruit met een bol vanille ijs en slagroom

Koffiekaart
Koffie     € 2,00
Cappuccino     € 2,30
Latte Macchiato     € 3,00
Koffie verkeerd     € 2,75
Luxe koffie (met koffiesiroop, slagroom en cacaopoeder) € 3,00
Irish coffee     € 6,50
Café Español (met Licor 43 en slagroom)   € 6,50
Koffiesiroop (vanille, karamel of seizoenssiroop)       + € 0,50

Thee     € 2,00
Verse muntthee met honing    € 3,50

Dranken
Pepsi Cola / pepsi cola light    €  2,30
Sisi Sinas     €  2,30
Cassis     €  2,30
7Up     €  2,30
Tonic     €  2,30
Rivella     €  2,30
Bitter Lemmon      €  2,30
Sourcy Rood / blauw     €  2,30
Ice Tea / Green ice tea     €  2,30

Sinaasappelsap     €  2,30
Appelsap      €  2,30
Chocomelk     €  2,30
Fristi     €  2,30
Ranja (gratis voor kinderen)    €  1,50  

Rode wijn     €  3,30
Witte wijn (droog of zoet)    €  3,30
Rosé     €  3,30

Fluitje Heineken van tap 0,18 cl   € 1,50


