
Dorpsstraat 13-15 • 8141 AH Heino • 0572 36 60 78

Openingstijden

Eetcafé Marktzicht

Dorpsstraat 13-15
8141 AH Heino
0572 36 60 78

www.eetcafemarktzicht.nl

Maandag:
Dinsdag:

Woensdag:
Donderdag:

Vrijdag:
Zaterdag:

Zondag:

11:00 – 00:00
Gesloten*

11:00 – 00:00
11:00 – 00:00
11:00 – 00:00
11:00 – 00:00
11:00 – 00:00

Onze keuken sluit om 20.00 uur.
Daarna kunt u gebruik maken van de borrelkaart.

*met uitzondering van vakanties

• www.eetcafemarktzicht.nl •

Nagerechten
Brownie  €  6,50
Vanille ijs, caramelsaus, slagroom
Ijskoffie Italië €  6,50
3 bollen vanille ijs overgoten met espresso en slagroom
Dame blanche €  6,50
Vanille ijs met chocoladesaus
Kinderijsje €  4,00
Vanille ijs, slagroom en smarties

Dranken
Pepsi Cola / pepsi cola max €  2,80
Sisi Sinas €  2,80
Cassis €  2,80
7Up €  2,80
Tonic €  2,80
Rivella €  2,80
Bitter Lemon €  2,80
Sourcy Rood / blauw €  2,80
Ice Tea / Green ice tea €  2,80
Sinaasappelsap €  2,80
Appelsap €  2,80
Chocomelk €  2,80
Fristi €  2,80
Ranja (gratis voor kinderen) €  1,50  

Rode wijn €  3,80
Witte wijn (droog of zoet) €  3,80
Rosé €  3,80

Koffiekaart
Koffie € 2,50
Thee € 2,50
Espresso € 2,50
Cappuccino € 2,80
Latte Macchiato € 3,80
Koffie verkeerd € 3,80
Luxe koffie (met koffi esiroop, slagroom en cacaopoeder) € 3,80
Irish coffee (met whisky en slagroom) € 8,00
Café Español (met Licor 43 en slagroom)  € 8,00



Allergieën? Meld het bij onze bediening. Dan geven zij dit door aan onze kok.

Brood  wit/bruin   €  8,75
Gezond
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, Kempische dressing
Gerookte zalm
Limoen mayonaise, komkommer, krokante ui
Geitenkaas met geitenkaas kroketjes
Gedroogde cherry tomaatjes, honing en pijnboompitjes
Carpaccio
Geraspte kaas, pijnboompitten, pesto mayonaise
Kip pikant
Gebakken kippendij met ananas en chilisaus 

Tosti’s  wit/bruin   €  4,50

Klassieker
Ham, kaas
Hawaï
Ham, kaas, ananas
Eitje
Ham, kaas, gebakken ei

Uitsmijters  wit/bruin

Uitsmijter klassieker   €  8,50
Ham/kaas
Uitsmijter Marktzicht   €  9,50
Ham/kaas, paprika, ui, champignons, spek

Balletje
Gehaktbal   €  3,75
Met jus
Gehaktbal   €  4,25
Met saus naar keuze
Boerenbal met brood   €  9,00
Paprika, ui, spek, champignons, satésaus 

Broodplank   €  8,75
Kruidendip, tomatentapenade, zoete olijven

Soep  van de week   €  6,00

Salades  voorgerecht € 10,00  |  Maaltijd   €  15,00

Carpaccio
Geraspte kaas, pijnboompitten, pesto mayonaise 
Gerookte zalm
Limoen mayonaise, komkommer, krokante ui
Geitenkaas met Geitenkaas kroketjes 
Gedroogde Cherry tomaatjes, honing en pijnboompitjes
kip pikant  
Zongedroogde tomaatjes, bacon, crispy ui

Burgers   €   8,75
 
Bacon cheese
IJsbergsla, tomaat, ui, kaas, bacon, barbecuesaus
Marktzicht 
Champignons, paprika, ui, spek, ei, barbecuesaus
Zigeuner
IJsbergsla, ui, gebakken ei, zigeunersaus
Kip krokant
IJsbergsla, tomaat, bacon, cocktailsaus
Vega
IJsbergsla, tomaat, ui, rucola, geitenkaas

Hoofdgerechten / schnitzels € 18,00
Geserveerd met friet of aardappelkroketjes en salade

Boeren schnitzel 
Gebakken spekjes, champignons, paprika en ui
champions schnitzel 
Champignonssaus
zigeuner schnitzel 
Zigeunersaus

Hoofdgerechten  € 19,50
Geserveerd met friet of aardappelkroketjes en salade

steak van de grill
Met gebakken ui, champignons, pepersaus
Varkenshaas saté
Satésaus, crispy ui
Haantje
Geroosterd in honing en chili
zalm
Met ravigottesaus
Spareribs marktzicht
Langzaam gegaard in een licht pittige marinade
Vega balletjes
Gebakken groente, chilisaus, geitenkaas

Pizza’s  

Pizza Margherita   € 10,00
Tomatensaus en kaas 
Pizza Hawaï   € 10,50
Tomatensaus, kaas, ham en ananas 
Pizza Salami   € 10,50
Tomatensaus, kaas en salami 
Pizza vega   € 11,00
Tomatensaus, kaas, rucola, geitenkaas en honing

Kindermenu
Poffertjes €   5,00
met poedersuiker en stroop
Kipschnitzel met friet en appelmoes €   7,50
Met een verassing uit de schatkist
Kibbeling met friet en appelmoes €   7,50
Met een verassing uit de schatkist
snack na keuze met friet en appelmoes €   7,50
Met een verassing uit de schatkist

Borrelgarnituur  

Nacho’s  €   6,00
Chips met kaas, guacamole en tomatensalsa 
Bitterballen met mosterd €   6,50
Borrelmix met chilisaus   €   6,50
Hotwings   €   6,50
Mini loempia’s   €   6,50

snack plank borrelmix € 11,00
Bitterballen, mini loempia, frikandel, kaassoufflé
snack plank kaas en worst € 10,00
Oude kaas, jonge kaas, gedroogde worst, olijven, mix nootjes
snack plank cowboy 2 personen € 23,00
Spareribs, steak van de grill, hotwings, knoflook saus

Patat  €   3,00
Met saus naar keuze

Snack  €   2,50
Kroket, frikandel, bamischijf, kaassoufflé, braadworst, kipcorn

Broodje snack  €   3,00
Kroket, frikandel, bamischijf, kaassoufflé, braadworst, kipcorn


